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FORTUM Oyj
Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo

Asia: Kannanotto Fortumin voimalaitostuhkan käsittelylaitoksen suunnitelmaan
Viite: Käynnissä oleva lupaprosessi

Energiayhtiö Fortum Oyj on laajentanut toimialaansa ympäristöteknologiaan ja esittäytyy toimijana
”puhtaamman maailman puolesta”. Yksi sen hankkeista, Porin Mäntyluodossa rakenteilla olevan
voimalaitostuhkan ja eräiden ongelmajätteiden käsittelylaitoksen käyttöönotto on kuitenkin
herättänyt voimakasta paikallista vastustusta. Suurin huoli on laitoksen jätevesistä, jotka vain osittain
puhdistettuna aiotaan laskea Selkämereen. Jätevesien arvioidaan erilaisten suolojen lisäksi sisältävän
merkittäviä pitoisuuksia mm. arseenia, kadmiumia, kromia ja nikkeliä. Fortumin edustaja on
julkisuudessa ilmoittanut, että jäteveden käsittelyn teknologia ei vielä ole kehittynyt tasolle, jossa
näitä luonnolle ja ihmisille haitallisia aineita voitaisiin kokonaan poistaa.
Esitetty jätevesien laskupaikka Meri-Porin Karhuluodon ulkopuolella on lähellä Selkämeren
kansallispuiston aluerajaa. Voimme arvioida, että laskupaikan veden virtaus tulisi viemään jätevedet
kansallispuiston vesialueelle, jossa on lain suojaama monimuotoinen eliöstö ja vahva kalatalouden
intressi. Yhdistyksen käsityksen mukaan tämä on selvässä ristiriidassa Selkämeren kansallispuiston
perustamissäännösten ja Luonnonsuojelulain 13 §:n 1 mom. 6 kohdan säännöksen kanssa.
Katsomme, ettei Porin Mäntyluodon Kirrinsannassa toimilupaa tavoitteleva tuhkanpesulaitos ole
kestävän kiertotalouden periaatteiden mukainen. Luonnolle ja ihmisille haitallisten kemikaalien lasku
mereen ei sovi alueen kehittämisstrategiaan. Ilman kautta leviävät kemialliset saasteet ja pöly ovat
jääneet kokonaan selvittämättä julkisuuteen. Laitos tullee tarvitsemaan suuret pölysuojatut
varastopaikat.
Tulevaisuuden ennakointi ja teknisten ratkaisujen löytäminen on kaiken yritystoiminnan elinehto.
Fortum esittäytyy kiertotalouden edelläkävijänä, mutta tuhkanpesulaitos on uusi haaste Fortumin
osaamiselle: Miten tehdä siitä tulevaisuuden ympäristönormit ja yrityksen itselleen asettamat
niitäkin korkeammat vaatimukset täyttävä kierrätystalouden esimerkkilaitos? Jos
tuhkanpesulaitoksesta on odotettavissa ympäristöhaittoja, se ei toimi kestävän kiertotalouden
periaattein. Joko laitokselle jätteitään toimittavat pääsevät ongelmistaan liian halvalla tai laitos tekee
tulosta omistajilleen vastoin omia periaatteitaan.
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Kestävään kiertotalouteen ei kuulu, että haitallisia toimintoja siirretään puuttuvien
ympäristömääräysten ja heikon valvonnan maihin tai syrjäseuduille. Satakunta ja Kokemäenjoen
suun merialue ei ole keskeneräisen teknologian koekenttä vaan yksi Suomen upeimmista luonnon
biodiversiteetin ja vastuullisen talouden keskittymistä. Jätevesiputkea pidentämällä ongelma siirtyy
vain lähemmäs kansallispuiston vesialuetta. Suomi maana, Satakunta ja Pori laitoksen
sijoituspaikkana ja Fortum kiertotalousyhtiönä tuskin haluaa löysän ympäristövastuun mainekuvaa.
Selkämeren kansallispuiston ystävät ry tukee toiminta-alueensa kestävää kehitystä ja siihen
sitoutuvaa elinkeinoelämää. Ongelmajätelaitoksen suljettu vedenkierto on nykytiedolla ainoa
kestävän kiertotalouden toimintamalli.
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