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IFC:N KUMULATIIVISTEN VAIKUTUSTEN LOPULLINEN TUTKIMUSRAPORTTI -  
YHTEENVETO 

Maailmanpankin alainen IFC on julkistanut lopullisen version Uruguayn sellutehdashankkeiden 
kumulatiivisesta yhteisvaikutuksesta tehdystä tutkimuksesta eli CIS:stä (Cumulative Impact 
Study). Tutkimusraportti vahvistaa aiemmissa tutkimuksissa tehdyt havainno ja osoittaa 
selkeästi, että Botnian ja ENCEn suunnitellut hankkeet eivät vaaranna ympäristöä tai alueella 
jo aiemmin harjoitettuja elinkeinoja, mutta niillä on merkittävä positiivinen vaikutus alueen 
kehitykselle. Raportissa todetaan selvästi, että tehtaat soveltavat parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa (BAT) ja että ne hyväksyttäisiin myös Kanadassa, USAssa ja Euroopassa. Lisäksi 
raportissa todetaan, että tehtaat ”tulevat ympäristönäkökohdista katsoen toden-näköisesti 
toimimaan paremmin kuin niiden (eli yhtiöiden) olemassaolevat tehtaat”. [ES.v – viittaa CIS-
raportin Executive Summaryn kyseiseen sivuun] 
 
Tehdaspaikan valinta 
 
”Etäisyys aroista luonnonympäristöistä ja kulttuurialueista oli tärkeä kriteeri makrotason 
arvioinnissa.” [ES.iii] 
 
Sekä Botnia että ENCE tekivät yksityiskohtaiset arviot tehdaspaikan valinnasta sekä makro- 
että mikrotasolla. Las Cañasin ja Ñandubaysalin rantakohteiden läheisyydestä johtuen kum-
pikaan yhtiöistä ei valinnut tehdaspaikaksi entisen Anglon lihajalostustehtaan aluetta. Botnialle 
mikrotason valintakriteereissä oli tärkeää mahdollistaa työntekijöiden asuminen kaupungissa 
maaseutualueiden sijasta.  
 
BAT 
 
”Botnian ja ENCEn esittämät tehdashankkeet täyttävät CIS projektiryhmän mielestä IPPC-BAT 
-määritelmät (2001) tai ovat niitä parempia.” [ES.vi] 
 
Tarkasteltaessa IPPC-BAT (2001) ja Tasmanian-AMT (2004) –standardien päästötasoja, 
todettiin, että tehtaat rakennetaan BAT-määritelmän mukaisesti. Lisäksi tehtiin vertailu tehtai-
den ehdotettujen päästörajojen ja muiden uudenaikaisimpien tehtaiden päästörajojen välillä. 
Havaittiin, että tehdashankkeiden ehdotetut päästötasot ovat samalla tai paremmalla tasolla 
kuin vertailutehtaiden. Yhteenvetona voidaan todeta, että molemmat tehtaat käyttävät uusinta 
prosessiteknologiaa.  
 
Tehtaiden toimintaa arvioitaessa tarkasteltiin suunnitelmia koskien kiinteän jätteen käsittelyä, 
monitorointia mukaanlukien toimivien tehtaiden monitorointikäytännöt, tehtaan henkilöstön 
koulutusta ja motivointia, prosessin ohjausta, laitteiden kunnossapitoa, ympäristönhallinta- 
järjestelmiä, sekä tapoja viestiä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Molemmat tehtaat täyttävät 
näihin asioin liittyvät odotukset uusimpien tapojen käyttöönotosta. Valkaisun jätevesimäärien, 
COD-pitoisuuden ja värin osalta odotettavissa oleva suorituskyky tulee olemaan maailman 
parhaiden joukossa.  
 
Valkaisumenetelmä 
 
”Valkaisusta puhuttaessa: TCF- ja ECF-sellulla on samankaltaiset ympäristövaikutukset 
tarkasteltaessa ilma- ja vesipäästöjä; kummallakaan menetelmällä ei synny dioksiineja 
ympäristölle merkityksellisellä tasolla.” [ES.viii] 
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Kummallakaan valkaisumenetelmällä ei ole merkittäviä etuja tarkasteltaessa tuotantotoiminnan 
riskejä, turvallisuutta tai työterveysnäkökohtia. Tukholman pysyviin orgaanisiin saasteisiin 
liittyvä konventio, IPPC-BAT, USEPA ja kaikki merkittävät viranomaiset hyväksyvät molemmat 
teknologiat. Kaikki BAT:in mukaiset päätekijät dioksiinien ja furaanien muodostumisen vähen-
tämiseksi ja estämiseksi valkaisuprosessissa on otettu huomioon.  
 
Ilman laatu 
 
”Tehtaan ilmapäästöt eivät voi aiheuttaa ihmisissä minkäänlaisia terveysvaikutuksia.” [ES.xvi] 
 
Ilman laatu täyttää ilmanlaatukriteerit kaikissa säätiloissa ja tehtaiden käyttöolosuhteissa 
kaikilla mittauspaikoilla. On mahdollista, että lähialueilla voi esiintyä hajuja.  
 
Vaikutukset jokiveteen 
 
”Veden laatua koskevia standardeja tai ohjearvoja ei ylitetä kahden tehtaan jätevesien 
seurauksena.” [ES.xx] 
 
Botnia ja ENCE ottavat käyttöön IPPC-BAT (2001)  biologista jätevedenkäsittelyä koskevat 
suositukset. Veden laatuvaatimukset täyttyvät lukuunottamatta pientä aluetta jäteveden 
laskukohtien välittömässä läheisyydessä, jossa jätevesi sekoitetaan jokiveteen, ja poik-
keuksenaan ne parametrit, jotka ylittävät standardin tällä hetkellä käsittelemättömistä 
yhteiskuntajätevesipäästöistä sekä maatalouden valumista. Joen kemiallinen ja biologinen 
monitorointi jäteveden monitorointiin liittyen on suositeltavaa, jotta voidaan osoittaa, ettei 
epäsuotuisia muutoksia esiinny.  
 
Tarkastelluissa kohteissa ei havaittu vaikutuksia joen pohjasedimentin laatuun, kalakantojen tai 
selkärangattomien eliöiden terveyteen lukuunottamatta vähäistä pohjasedimentin ravinne-
kertymistä pienellä alueella jäteveden laskupaikan läheisyydessä.  
 
Botnia harkitsee Fray Bentoksen kunnallisten jätevesien käsittelyä biologisessa jäteveden-
käsittelylaitoksessaan. Tämä poistaisi tehokkaasti merkittävän fosfori- ja bakteerikuormituksen 
Fray Bentos-puroa lähellä olevalla ranta-alueella. Tästä katsotaan syntyvän merkittävää etua, 
ja siitä tulisi käydä jatkokeskusteluja DINAMAn, Fray Bentoksen kaupungin, Botnian ja muiden 
asianosaisten kesken.  
 
Sähkön tuotanto 
 
”Sellutehtaalta valtakunnan verkkoon myytävää sähköä voidaan kutsua vihreäksi sähköksi, 
koska se valmistetaan käyttäen biomassaa, joka on uudistuva luonnonvara.” [ES.xxvii] 
 
Sosioekonomiset vaikutukset 
 
”Näiden kahden projektin kumulatiiviset vaikutukset kansalliseen ja paikalliseen talouteen sekä 
työllisyyteen ovat mitä todennäköisimmin merkittävät tarkasteltaessa taloudellista tulosta, 
työllisyyttä, kauppatasetta ja verokertymää.” [ES.xxiii] 
 
Sekä suorien että epäsuorien työmahdollisuuksien odotetaan lisääntyvän alueella merkittävästi 
sekä tehtaiden rakennuksen aikana että niiden aloitettua toimintansa. Näiden kahden projektin 
sosioekonomisia vaikutuksia tarkasteltiin sekä alueen talouteen että kansantalouteen kohdis-
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tuvien suorien ja epäsuorien vaikutusten osalta. Lisäksi huomioitiin vaikutukset sosiaalipalve-
luihin ja elämänlaatuun tehtaiden välittömässä läheisyydessä. Argentiinan puolella ei ole 
odotettavissa taloudellista vaikutusta johtuen Argentiinan hallituksen ja kansalaisten halutto-
muudesta tukea työllisyyttä ja puunmyynnistä Uruguay-joen Argentiinan puoleisille sellu-
tehtaille.  
 
Kumpikin yhtiö on keskustellut kunnan virkamiesten kanssa tavoista hallita ja vähentää suuren 
rakennustyöntekijöiden määrän vaikutusta alueella. Niistä kunnista, jotka ovat riittävän lähellä, 
järjestetään kuljetus työmaalle ja rohkaistaan työntekijöitä näin asumaan kotikunnissaan Fray 
Bentosiin muuttamisen sijasta. Jo olemassa oleville asuinalueille Fray Bentosissa on raken-
nettu asuintaloja kauempaa tuleville työntekijöille ja heidän perheilleen. Fray Bentosin kau-
pungin kanssa on tehty sopimus talojen luovutuksesta kunnan käyttöön rakennustöiden 
valmistuttua.  
 
Yhtiöt toimivat yhteistyössä alueen kuntien kanssa kehittäkseen sosiaalisia ja ympäristöön 
liittyviä kehityssuunnitelmia, jotka lisäävät alueen kehittymismahdollisuuksia ja kunnallisia 
ohjelmia ja kunnallista toimintaa. Näiden ohjelmien odotetaan johtavan koulutuksellisiin ja 
työllistäviin hyötyihin sekä kunnallisen infrastruktuurin parannuksiin koskien terveydenhoitoa, 
vapaa-ajan aktiviteetteja sekä muita palveluita. Yhtiöt suunnittelevat useita viestintäkanavia 
voidakseen vastata ympäröivän yhteiskunnan tarpeisiin mahdollisten ongelmien esiin tullessa.  
 
Vaikutukset alueen nykyisiin elinkeinoihin 
 
”Turismi, maatalous, kalastus ja mehiläistenhoito eivät todennäköisesti tule kärsimään 
pitkäaikaisia negatiivisia vaikutuksia kahden sellutehtaan rakentamisen tai operatiivisen 
toiminnan seurauksena, sillä uusien puunviljelyalueiden tarve on minimaalinen ja laitokset 
tulevat käyttämään parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT), jolloin päästöt ilmaan ja 
veteen jäävät huomattavasti alle niitten pitoisuuksien, joilla tiedetään olevan terveys-
vaikutuksia. Tapauskohtaiset tutkimukset osoittavat, että turismi voi elää sovussa 
sellutehtaiden kanssa.” [ES.xxv] 
 
Rakennusvaiheessa ja vähäisemmässä määrin tuotantovaiheessa lisääntyvän maatalouden, 
kalastuksen ja mehiläishoidon tuotteiden kysynnän ansiosta syntyy nettoetua. Kysynnän 
lisääntyminen hyödyttää pääasiassa Fray Bentoksen kauppiaita sekä vaikutusalueen maan-
viljelijöitä.  
 
Saastuminen ei todennäköisesti tule aiheuttamaan vaikutuksia alueen virkistyskäytölle, sillä 
tehtaiden toimiessa ilman ja veden laatu pysyvät täysin hyväksytyissä arvoissa. Siten Rio 
Negron Las Cañasissa tai Gualeguaychún Ñandubaysalin rantakohteessa vierailevat turistit 
eivät tule kokemaan sellutehtaista johtuvia ilmanlaadun, hajun tai veden saastumisvaikutuksia. 
Botnian tehdas tulee olemaan uusi näkyvä maamerkki, erityisesti kansainvälistä siltaa 
ylitettäessä. Lisääntynyt rekkaliikenne edellyttää toimia jalankulkijoille – koululaiset 
mukaanlukien - aiheutuvien riskien vähentämiseksi; ja lisääntynyt tiestön kunnossapidon tarve 
merkitsee kustannuksia alueen hallinnolle. Molemmat yhtiöt ovat laatineet suunnitelmia 
maantiekuljetusten hallinnointiin yhteistyössä Río Negron maakuntahallinnon kanssa.  


