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ROBIN WOOD · Gewaltfreie Aktionsgemeinschaft für Natur und Umwelt e.V.

      Hiilivoimalaitos Datteln 4:
tarpeeton ja haitallinen

ilmastokäänteelle
Mielenilmaus Suomen suurlähetystön edessä / Paine

sulkea hiilivoimala kasvaa

Berliini, 16.03.2020| Tänään aamupäivällä ympäristöjärjestö ROBIN
WOOD:n jäsenet osoittivat kiipeilytempauksen avulla 
mieltään Suomen suurlähetystön edessä. Mielenilmauksessa
vastustettiin kivihiilivoimala Datteln 4:n suunniteltua 
käyttöönottoa. Aktivistien kahden lipputangon väliin 
kiinnittämässä bannerissa luki ”How dare you” ja "Stopp 
Datteln 4”. Suomen hallitus on sähköntuottaja Fortumin 
kautta osallisena Uniperin toiminnassa. 

ROBIN WOOD:n mukaan Datteln 4 on ilmastopoliittinen skandaali, joka vesittää 
ilmastokäänteen. Uuden fossiilisilla polttoaineilla toimivan suurvoimalaitoksen 
sijaan tulisi nyt mitä pikimmiten edistää uusiutuvilla energialähteillä toimivaa ei
keskitettyä energiajärjestelmää. Kiipeilytempauksen kanssa samaan aikaan 
Ende Gelände -ryhmän aktivistit valtasivat suurlähetystön sisäänkäynnin.

Fortumin varsinainen yhtiökokous järjestetään huomenna Helsingissä. Suomen 
hallitus on pääministeri Sanna Marinin johdolla ottanut ilmastonsuojelun 
asiakseen. Kivihiilen käytön on määrä loppua Suomessa vuoteen 2029 
mennessä, mutta Datteln 4:n toimet koettelevat Marinin hallituksen lupausta.

”Hiilivoimalaitoksen Datteln 4: n käyttöönotto on isku vasten 
ilmastonsuojelutyön kasvoja. Lisäksi se olisi kohtalokas viesti Suomelta muulle 
maailmalle. Uniper ja Saksan liittohallitus ummistavat Datteln 4:n käyttöönoton
tuhoisilta seurauksilta silmänsä. Suomen hallituksen on otettava vastuu ja 
puhuttava huomisessa Fortumin kokouksessa voimalan sulkemisen puolesta." 
vaatii ROBIN WOOD:n ilmastotiedottaja Ronja Heise.

Toisin kuin sähköntuottaja Uniper ja Nordrhein-Westfalenin pääministeri Armin 
Laschet viimeksi väittivät, Datteln 4 lisäisi tuntuvasti hiilidioksiidipäästöjä. 
Saksalaisen Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung -järjestön ja Saksan 
ympäristöministeriön laskelmien mukaan uuden voimalaitoksen käyttöönotto 
lisäisi hiilidioksiidipäästöjä 10-40 miljoonalla tonnilla verrattuna hiilikommission 
alkuperäiseen päästöjen lakkautussuunnitelmaan. Lisäksi alkuperäinen 
lakkautussuunnitelma on sekin aivan liian löysä ja irtautuu näin kansainvälisen 
ilmastotasa-arvon tavoitteista.
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"On järjetöntä, että Saksassa keskustellaan uuden hiililaitoksen käyttöönotosta.
Jo nyt ilmastonmuutos on yksi suurimmista maailmanlaajuisista kriiseistämme. 
Teollisuusmaat ovat vuosikymmenniä tehneet voittoa polttamalla 
fossiilienergiaa ja näin edesauttaneet ilmastokatastrofin syntymistä. 
Hiilienergiasta ja muista fossiilisista polttoaineista on luovuttava niin pian kuin 
mahdollista!" toteaa toinen ROBIN WOOD -aktiivi Jana.

Valtavien hiilidioksiidipäästöjen lisäksi Datteln 4:n käyttöönotto lisäisi kivihiilen 
tuontia.

"Kivihiili tappaa nopeuttamalla ilmastomuutosta ja samalla se aiheuttaa 
kaivosalueilla suunnatonta tuhoa ja ihmisoikeusrikkomuksia. Muutaman 
yrityksen liikevoiton vuoksi on väärin vaarantaa miljoonien ihmisten elämä 
ympäri maailmaa! sanoo ROBIN WOOD -ryhmän aktivisti Aaron.

Ilmastotasa-arvoliike ja monet ilmasto-oikeusjärjestöt suunnittelevat 
seuraavien kuukausien ajaksi lukuisia mielenilmauksia Datteln 4:a vastaan. 
Suomen hallituksen pitää tiedostaa sijoitusriski, joka Datteln 4:än liittyy.

Tiedotukset
Ronja Heise, ilmastotiedottaja, Tel. +49 160 929 10 288, 
energie@robinwood.de
Ute Bertrand, lehdistötiedottaja, Tel. +49 171 835 95 15, presse@robinwood.de

Taustatieto ja linkit:
Valtioneuvoston kanslia omistaa 50,76 prosenttia Fortumista. Muut 
osakkeenomistaja ovat mm. eläkerahastoja, pankkeja ja säätiöitä. 
https://www.fortum.fi/tietoa-meista/sijoittajille/osaketietoa/suurimmat-
osakkeenomistajat

Fortum otti vuonna 2017 E.ON:n osat Uniperista. Vuodesta 2018 Fortumilla on 
ollut 49,9 prosenttia äännestysoikeuksista. Fortum haluaa ottaa lisäksi vielä 
20,5 prosenttia osakkeista omistukseensa – Venäjän ja Yhdysvaltain 
tarkastusviranomaisten pitää vielä hyväksyä tämä liiketoiminta. 
https://ir.uniper.energy/websites/uniper/English/1400/shareholder-
structure.html
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ROBIN WOOD:n saksankielinen nettisivusto, josta löytyy tietoa hiilenkäytön 
lopetuksesta: https://www.robinwood.de/schwerpunkte/kohle
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