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TEPin rahallinen tilanne on ollut jo pit-
kään heikko. Valtionavustusta Opetus- ja 
kulttuuri ministeriöltä rauhantyöhön saim-
me viimeksi vuonna 2014 eli nyt ollaan jo 
kolmatta vuotta ilman. Projektien osalta 
tilanne ei ole juuri parempi, kun Somalian 
koulutushankkeelle ei myönnetty jatko-
rahoitusta eikä Etiopian aurinkokeitin-
hankkeen käynnistämiseen myönnetty 
toisellakaan kerralla rahaa. Toimintaa ei 
voi kuitenkaan näistä syistä lopettaa.

Jäsenmaksut ja lahjoitukset ovat nyt 
siis entistä arvokkaampia. Kiitokset niis-
tä! Lisäksi olemme kehittämässä muuta 
varain hankintaa myyntitoiminnalla Maa-
ilma kylässä -festivaaleilla 27.-28.5. Siel-
tä saa ostaa muun muassa hallituksemme 
jäsenen Antero Honkasalon uutta kirjaa 
Ympäristö riskit, kiertotalous ja ilmasto-
sodat. Ilmoittautuminen heinäkuun alun 
aurinko keittimen rakentamiskurssille on-
nistuu myös festivaaleilla. Kurssille on pe-
rinteisesti ollut paljon kysyntää ja ainakin 
itse odotan kurssia innolla. TEPin löydät 
festivaalien Mahdollisuuksien tori -teltasta.

Nykypäivänä valtionavustusten vähen-
tyessä kehitysyhteistyön ja muun yleis-
hyödyllisen toiminnan rahoitus tun-
tuu enenevissä määrin tulevan erilaisten 
joukkorahoitus mahdollisuuksien kaut-
ta. Meilläkin on ollut ideana aloittaa 

joukkorahoitus kampanja esimerkiksi Me-
senaatti.me palvelun kautta. Ainakin on 
puhuttu kampanjoista Mogadishun nais-
ten valmentavan ammattikoulu -hankkeen 
jatko rahoitukselle ja omasta nettisivustosta 
Suomen ekoautovalinnoille. Toivottavasti 
löydämme resursseja aloittaa nämä kam-
panjat tänä vuonna. Mikäli innostuit ai-
heista ja mahdollisesti omaat kokemusta 
joukkorahoitus kampanjan järjestämisestä, 
niin otamme avun ilomielin vastaan.

Tätä kirjoittaessani kunnallisvaalit ovat 
vielä edessä. Toivon hartaasti, että näin to-
tuuden jälkeisenä aikana vältyttäisiin val-
heellisten tapahtumien uutisoinnilta juuri 
ennen vaaleja. Tutkittuun ja todennettuun 
tietoon tulisi luonnollisesti luottaa enem-
män kuin siihen, mitä itse järkeilee tai mi-
kä on yleinen luulo asiasta. Esimerkiksi 
on tutkimuksilla todettu, että maailman 
köyhimmille annettu kehitysapu puhtaasti 
rahana ilman ehtoja on parantanut varsin 
hyvin köyhimpien elinoloja. Rahoja ei siis 
ole törsätty aivottomasti turhuuksiin vaan 
on perustettu jopa liiketoimintaa. Vastaavas-
ti uskon, että perustulo Suomessa ei menisi 
viinaan tai laiskotteluun. Sen sijaan en usko 
valtion suurille yrityksille maksamien yritys-
tukien välttämättä edistävän hyvinvointia 
tai edes taloutta. Huonoin esimerkki tästä 
on Terrafame. ■

Atte WAhlström

Puheenjohtajan terveiset
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Risto Kekkonen oli itselleni niin lähei-
nen sielunveli, että jäähyväisten jälkeen 
minun on ollut vaikea jatkaa yhdessä 
aloittamiamme puuhia. Olen taipuvainen 
loputtomaan jahkailuun, josta en päässyt 
eroon ilman Helenan ja Riston innostavaa 
tukea. Molemmille kauneus oli ihmisyy-
den toteuttamiseen johtava polku, mikä 
voimaannutti myös meitä myötäkulkijoita. 
Kun Helenalle oli jätettävä jäähyväiset, Risto 
jatkoi sairaudestaan huolimatta väsymättä 
yhteydenpitoa. Minulle oli hienoa päästä 
mukaan Helenan muistokirjan kirjoittami-
seen. Sen jälkeen Risto oli aina valmis kes-
kustelemaan siitä, miten maailman kansojen 
yhteyksiä jäytävä epäluulon ’stuxnet’-mato 
voitaisiin taltuttaa.

Hornet-kenraali väittää Twitterin ja 
maanpuolustuskurssien voimalla, että Suo-
melle olisi mahdollista järjestää uskottava 
aseellinen puolustus maan (ihmiskunnan 
yhden promillen) suojaamiseksi Ukrainan 
kohtalolta? Jos kaikki ajattelisivat näin, ih-
misten turvallisuutta lujittaisi tuhat uhri-
valmista aluearmeijaa 50 000 Hornet-ohjus-
pommittajan voimalla! Pienten kansojen 
ainoa toimiva turva - hyvät naapuruus-
suhteet ja yhteistyö - on jäänyt taka-alalle. 
Eduskunnasta ei ole kuulunut epäileviä 
puheenvuoroja, joten kysellessään suunni-
telmien perusteluja julkisesti Risto Kekko-
nen oli Suomessa lähes ainoa rauhan airut, 
eikä hänenkään kirjoituksia aina julkaistu. 

Veikko PorrA

Yhteistoimin Riston kanssa...

Muistellessamme marskiryyppyjen voimalla 
Tali-Ihantalan sankaritekoja taannumme 
korpisoturien Suomeen, jossa yli puolet 
väestöstä sai elannon maataloudesta ja mie-
huus todistettiin kylätappeluilla.

Minulle ensimmäinen iso urakka Riston 
kanssa oli osallistuminen Tekniikan Aka-
teemisten Liiton (TEK) kunnia säännön 
uudistamiseen 1990-luvulla. Yhdessä parin 
muun insinöörin kanssa valmistelemam-
me kunnia sääntö hyväksyttiin TEKin 
100-vuotis juhlassa 1996. Merkittävin lisäys 
entiseen oli ns. Nürnbergin periaate: ”Otan 
vastaan vain tehtäviä, joiden tavoitteet voin 
itse hyväksyä”. 

Viimeiseksi jäänyt yhteinen suunnitel-
mamme oli ehdotus kaikkien diplomi-
insinöörien eli TEKin saamiseksi mukaan 
Suomi 100 -juhlavuoden aikana kansallis-
ta turvallisuutta koskevaan julkiseen kes-
kusteluun. Aloite on TEPin nettisivulla ja 
Facebook-ryhmässä, mutta tässä lyhyt ote:

”Kansallisella turvallisuudella on kaksi puolta, 
jotka on syytä pitää erillään. On tosiasioihin 
perustuva psykofyysinen turvallisuus, jonka 
perustana globalisoituneessa demokraattises-
sa yhteis kunnassa on keskinäinen luottamus 
ja ihmisarvoa tinkimättä kunnioittava laki ja 
oikeus. Symbolisen turvallisuuden alueeseen 
kuuluvat arkaaiset soturi arvot, isänmaan lipun 
kunnia, isänmaallisuus ja paraatimilitarismi. Jos 
tällaisiin arvoihin perustuva toiminta lailliste-
taan, ihmisarvot ja oikeus elämään mitätöidään 
vihollisiksi valituilta naapureilta ja oman maan 
petturivähemmistöiltä. Kansalliset symbolit ovat 
arvokkaita yhteishengen yllä pitäjiä, mutta pie-
nelle Euroopan valtioliittoon jo sitoutuneelle 
maalle ’uskottava aseellinen puolustus’ on tosi-
asiallisen turvallisuuden kannalta perusteetonta 
haaveilua.” 

Valtuuston varajäsenenä saatoin tehdä asias-
ta virallisen valtuustoaloitteen. Esitellessäni 
aloitteen kerroin, että mukana valmistelussa 
oli ollut 90-vuotias sotaveteraani (Risto) ja 

Kollaalla hyökkäyssodan alussa 18.7.1941 
kaatunut appeni. Aloitteen esittelyä valtuus-
tossa seurasi jäätävä hiljaisuus.

TEKin hallitus ja kunnialautakunta kä-
sittelivät aloitetta kesällä ja valtuusto sai 
siihen vastauksen marraskuussa. Vastauk-
sessa kehuttiin (!) Suomen turvallisuus-
poliittisen johdon tekemää työtä – eli 
uskottavaa aseellista puolustusta koskevia 
suunnitelmia, mutta lisäksi siinä luvattiin, 
että TEKin kunnialautakunnan järjestäisi 
tänä vuonna tekniikan kehityksestä aiheu-
tuvien turvallisuus riskien etiikkaa koskevan 
seminaarin. Ohjelman yksityiskohdat sel-
viävät myöhemmin.

Kesän tullessa 2016 yhteistyö Riston 
kanssa jatkui. Tarkoituksena oli täydentää 
aloitetta TEK-lehteen lähetettävällä ko-
lumnilla. Kesällä terveys reistaili, ja kävi 
niin, että Riston aika loppui, ennen kuin 
saimme työn valmiiksi. Aloitteen suurin 
puute oli mielestäni se, että tarve ihmis-
arvoon ja ihmis oikeuksiin liittyvien risti-
riitojen korjaamiseen globaalin talouden 
peli säännöissä jäi mainitsematta. Globaali 
talous ei ajan oloon tule toimimaan kestä-
västi, ellei kansain välistä lainsäädäntöä ja 
oikeudenkäyttöä laajenneta. 

Aseiden tehon jatkuvasti kasvaessa suu-
retkaan valtiot eivät kestä sodan tuhoja 
eikä aiheutettujen inhimillisten kärsimys-
ten tuottamaa häpeää. Siksi ihmisoikeudet 
ja ihmisarvo on turvattava kaikille myös 
sodan olosuhteissa. Julmimmatkin joukko-
murhat ovat nykyisin tulkittavissa kv. sodan 
lakien mukaisiksi. Tämä on laaja kv. oi-
keuden ongelma, joka edellyttää Suomelta 
aloitteellisuutta YK:ssa. Sekä hyökkäys- 
että puolustus sodan tulisi ihmisoikeus-
rikkomuksina olla laittomia. Nyt hyökkäys 
voidaan aina naamioida puolustukseksi. 
Esimerkiksi Irakin sota oli ’proaktiivinen’ 
puolustussota! 

Myös vahvemman oikeuden hyväksyvästä 
soturikulttuurista ja ihmiselämän tuhoami-
seen perustuvan sotasankaruuden ihannoin-

Kekkoset järjestivät usein kehitysyhteistyön tukijoille rauhankulttuuritilaisuuksia Hanasaaren kulttuurikeskuksessa. 
Näistä viimeisessä lokakuussa 2015 muisteltiin Helenan elämäntyötä ja julkistettiin kirja Rauhansilta kantaa.  
Kuva Jouko Niemi. 
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nista on vähitellen kaikkialla luovuttava. 
”Kai aseetonkin toisinaan, voi uljuutt’ 
osoittaa.” Tästä on jatkuvasti puhuttava 
ja tätä on vallanpitäjiltä vaadittava, ennen 
kuin asemiin jo sijoitetut joukkotuhoaseet 
puhuvat. 

Jos sotilaalliset selkkaukset olisivat aina kv. 
oikeudessa tuomittavia rikoksia, sotatoimia 
voitaisiin tarkkailla tehokkaammin. Teknii-
kan kehitys on lisännyt suunnattomasti asei-
den tarkkuutta ja tulivoimaa, mutta se on 
myös antanut mahdollisuuden rekisteröidä 
aiheutetut vahingot myöhempää oikeus-
käsittelyä varten. On selvää, että suurvallat 
vastustavat tällaista kehitystä, mutta absurdi 
kilpavarustelu ja konfliktien yhä kalliim-
miksi käyvät seuraukset – esim. pakolaisten 
vastaanottamisvelvoitteet - kuormittavat 
niidenkin taloutta niin, että asenteita on 
vähitellen muutettava. Nykyisestä menosta 
hyötyvät vain asekauppiaat.

 Kysymys on ihmiselämän ja menetet-
tyjen ihmishenkien arvosta. Ensimmäisen 
maailmansodan yhdessä ainoassa taiste-
lussa Verdunissa huipputekniikkaa eivät 
olleet Hornetit vaan tykistö, joka tuhosi 
10 kuukaudessa 70 0000 nuoren miehen 
40 miljoonaa odotettua elinvuotta. Jatko-
sodassa kuolleet Suomen nuoret luopuivat 
2-3 miljoonasta unelmien täyttymyksen ja 
luovan työn vuodesta, kymmenien tuhan-
sien unohdettujen leskien ja orpojen kohta-
losta tai toteutumattomista suunnitelmista 
puhumattakaan. 

Aloitteessa ei myöskään ole korostettu 
rauhankasvatuksen merkitystä kansalliselle 
turvallisuudelle. Epäilen, että puolustus-

tahto eli halukkuus surmatöihin vähenisi, 
jos koulussa olisi toteutettu rauhankasvatus-
ta. Olisi kysyttävä, kuka haluaa puolustaa 
Suomea asein, jos silloin on otettava hen-
giltä kymmeniä sivullisia ihmisiä, heistä yli 
puolet siviilejä.

Vaikka Risto ei enää ollut mukana, val-
mistelin keskustelujemme pohjalta TEKin 
valtuuston kokoukseen 23.3. uuden TEP-
henkisen aloitteen, jossa ehdotettiin ajatus-
pajan perustamista tekniikan kulttuuri-
vaikutusten selvittämiseksi. Tämänkin aloit-
teen sisältö on netissä. Odotamme TEKin 
hallituksen vastausta marraskuussa. Tässä 
osa sisällöstä:

”Yhteiskunnan nopeiden muutosten alku syynä 
on tekniikan ja globaalin talouden – erityisesti 
vapaakaupan - voimapari, joka on ohjannut 
suunnattomia resursseja tietoverkkojen ja logis-
tiikan kehittämiseen ja kytkenyt kehitysmaita 
kehittyneisiin talouksiin. Tämä tekniikan evo-
luutio on talouden tarpeista emergoitunutta 
kulttuuria, jonka luomiseen ovat osallistuneet 
kaikki kansakunnat. Siksi tekniikan tarina kertoo 
myös siitä, miten hyvinvointia ja turvallisuutta 
voidaan lisätä vain luottamuksella, yhteistyöllä 
ja keskinäisellä vuoro vaikutuksella. Ihmiskunnan 
kehitystarinassa tekniikka on kuin kivijalka, jon-
ka varassa kulttuuri evoluutio on voinut jatkua 
kaikkia maanosia yhdistäväksi maapallon laajui-
seksi organismiksi. Syrjäisenä arktisena maana 
itsenäisellä Suomella on tässä suuressa tarinassa 
oma juonteensa, joka on paljon kunniakkaampi 
kuin sekava ja ulko puolisten voimien ohjaama 
kansallinen historiamme.” ■

TEPin kehitysyhteistyöhankkeessa 2014-
2016 tavoitteena oli muuntaa entinen 
tyttöjen peruskoulu Mogadishussa kolmi-
vuotiseksi parturi-kampaaja-ammatti-
kouluksi ja kouluttaa 60 nuorta naista 
ammattiin. Kouluun otettiin alun perin 68 
oppilasta ja heistä 65 valmistui vuoden 2016 
lopussa. Vain kolmella oppilaalla tutkinto jäi 
vähän keskeneräiseksi, ja heille on varattu 
mahdollisuus sen loppuun saattamiseen 

Koulutukseen sisältyi teorian ja käytän-
nön opetusta, työharjoittelu yrityksissä sekä 
päättökokeet. Parturi-kampaaja-ammatti-
aineiden lisäksi opiskeltiin englanninkieltä, 
matematiikkaa, tietotekniikkaa, yrittäjyys-
tietoa, ympäristö- ja terveystietoa, ensiapu-
taitoja sekä rauhankasvatusta. Koulussa 
korostettiin ympäristöasioita kuten ekolo-
gisten ja turvallisten materiaalien käyttöä 
sekä jätteiden lajittelua ja jätehuoltoa.

Oppilaiden ja henkilökunnan sitou-
tuminen kouluun on ollut jotakin aivan 
erityistä. Mogadishun turvallisuustilanne 
on ollut huono ja terrorismin uhka joka-
päiväistä, sekä kuivuus että tulvat ovat koe-
telleet ympäristöä ja sähkö- ja vesikatkokset 
ovat olleet tavallisia. Useimmat oppilaat 

ovat yksinhuoltajia, joiden on ollut vai-
kea järjestää lastenhoitoa tai hankkia rahaa 
työharjoittelupaikkoihin matkustamiseen. 
Kaikesta tästä on onnistuttu yhteisvoimin 
ja neuvokkuutta käyttäen selviytymään. Ja 
mikä parasta, valtaosa valmistuneista on jo 
saanut työpaikan hotelleissa ja muissa alan 
yrityksissä ja merkittävä osa on myös perus-
tamassa omaa yritystä yksin tai yhteistyössä 
muiden kanssa.

Hankkeesta on vastuussa Somalias-
sa Peace Education and Woman Activity  
(PEWA) -järjestö. Koulun jatkamiselle ja 
kehittämiselle on selvästi tarvetta ja tavoit-
teena on ollut saada koulu valtion tai paikal-
listen järjestöjen vastuulle, mutta siihen ei 
ole vielä löytynyt riittävää valmiutta. Siksi 
hankkeelle haettiin UM:ltä vuoden jatko-
aikaa, mutta siihen ei saatu rahoitusta. Kou-
lun toiminta jatkuu kuitenkin toistaiseksi 
pieni muotoisena paikallisten yhteistyö-
kumppaneiden hoidossa ja tuella. Kouluun 
oli tälle vuodelle yli sata hakijaa, mutta uusia 
oppilaita voitiin ottaa vain 13. Jatkamme 
edelleen koulun tulevaisuuden selvittämistä 
ja yhteistyökumppaneiden hankkimista sekä 
Somaliasta että Suomesta. ■

ZAhrA AbdullA

Ensimmäiset koulutetut parturi-kampaajat 
valmistuneet Mogadishussa

Kiitämme lämpimästi kaikkia hanketta tukeneita lahjoittajia ja 
toivomme edelleen tukea koulun toiminnan rahoittamiseksi tukitilille 

FI 15 1020 3000 1357 05, viite 1232. 
Hankkeella on keräyslupa POL-2015-9671.
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Nyt pitäisi Suomessa koko kansan pitää 
pää kylmänä. Kekkosen ajatus siitä, että 
ulkopolitiikassa on parempi olla lääkäri 
kuin tuomari, on ajankohtaisempi kuin 
koskaan. Suurvallat eivät suvaitse syyttäviä 
tuomareita, mutta lääkärin puoleen ne kään-
tyvät, kun ne tarvitsevat diplomaattista apua 
kriisien rauhanomaiseen ratkaisuun. Kun ne 
ovat taas kerran havainneet, ettei poliittisia 
ongelmia pystytty sittenkään ratkaisemaan 
asein. Tästä on monia esimerkkejä kylmän 
sodan vuosilta. 

Rauhanomaisen rinnakkaiselon ja hyvien 
suhteiden rakentaminen itäiseen naapuriim-
me oli pitkällinen ja valtiomiestaitoja vaativa 
prosessi, mutta sen saavutukset voidaan 
uhoamalla tuhota hyvinkin nopeasti. 

Ja mikä pahinta. Jatkuva sotilaallisten 
uhka kuvien maalailu voi pahimmillaan teh-
dä niistä itseään toteuttavan ennustuksen tai 
ainakin viedä kehitystä tähän suuntaan. ■ 

Antero Honkasalo

Ympäristöriskit, kiertotalous   
ja ilmastosodat

Kirjassa sovelletaan riskiajattelua 
ympäristöpolitiikan haasteisiin ja ongelmiin. 
Ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden 
hupenemisen ja luonnonvarojen ehtymisen 
aiheuttamia riskejä ei voida ratkaista, ellei 
puututa taloutemme perusteisiin. On vaarallista 
riskinottoa jättää ilmastonmuutoksen 
hillintätoimet tekemättä tai viivyttää niiden 
toteuttamista. Ympäristöriskit alkavat heijastua 
myös turvallisuuspoliittiseen ajatteluun. 
Ilmastonmuutoksen eteneminen voi aiheuttaa 
yhteiskunnallisia levottomuuksia, aseellisia 
konflikteja ja johtaa mittaviin pakolaisvirtoihin. 
Kiertotalouden kehittäminen auttaa 
vähentämään ympäristöongelmia, luo uusia 
työpaikkoja ja ehkäisee turvallisuusriskejä. 

Tekniikka elämää palvelemaan ry:n julkaisuja
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H o N k a s a l o

Poliittisessa keskustelussa on viime vuosina 
tapahtunut nopea muutos. Sodan vaarasta 
puhutaan yhä enemmän. Niin paljon, että 
se olisi vielä muutama vuosi sitten tuntunut 
mahdottomalta. 

Taustalla ovat Venäjän toimet Ukrainas-
sa ja Krimillä, Syyrian sodan aiheuttamat 
pakolais aallot ja globalisaation vastustami-
sen kanavoituminen äärioikeistoon sekä 
Donald Trumpin vaalivoitto Yhdysvalloissa. 
Jopa rajoitetun ydinsodan mahdollisuus 
on jälleen nostettu turvallisuuspoliittiseen 
keskusteluun. 

Vanhoja pelkoja Venäjää kohtaan herä-
tetään iltapäivälehdissä estoitta henkiin. 
Puolustusministeri haluaa varustaa aseilla 
koko kansan ja lisää rautaa rajoille. Hän 
pohtii jopa Ahvenmaan demilitarisoinnin 
lopettamista. 

Toivotaan, että näin aikaansaatu pe-
lon ilmapiiri nostaisi Naton kannatusta 
kansalaisten keskuudessa niin paljon, et-
tä liittyminen Natoon saisi enemmistön 
äänistä kansanäänestyksessä. Tai ainakin 
tekisi kansalaiset entistä myönteisemmiksi 
uusille monen miljardin asehankinnoille 
ja puolustus voimien miesvahvuuden lisää-
miselle. 

Sodan uhkalla pelottelu lisää asevoimien 
merkitystä maamme turvallisuuspolitiikan 
painopisteiden luomisessa. Suomessa on 
meneillään hiipivä kehityskulku, jossa so-
tilaiden valta kasvaa koko ajan ja heidän 
tavoitteensa hallitsevat yhä enemmän ulko-
politiikkaa. 

Kysymys on myös sukupolvien välisestä 
aatteellisesta kahtiajaosta. Nuoret poliiti-
kot haastavat vanhat. Monen nuoremman 
polven poliitikon mielestä Paasikiven ja 

Kekkosen reaalipoliittiset opit joutaisivat 
jo historian romukoppaan. 

Onkin tärkeä pohtia, onko kiristyvässä 
kansainvälisessä ilmapiirissä asevarustelu 
Suomelle todella ainoa vaihtoehto. Ase-
järjestelmät teknistynyt ja niihin ladataan 
yhä enemmän tekoälyä. 

Pystymmekö millään pysymään suur-
valtojen perässä? Vaikka tuotantomäärien 
lisääntyessä lennokkien ja muiden uusien 
aseiden hinnat halpenevat ja niitä on mah-
dollista pienenkin maan hankkia, niin tek-
nologinen ylivalta tulee säilymään suurilla 
valtioilla.

Tätä taustaa vasten voidaan kysyä, oli-
siko aseiden hankkimisen sijasta viisaam-
paa palkata satoja huippuhakkereita pis-
tämään konflikti tilanteessa vasta puolen 
aseiden ohjaus järjestelmät sekaisin ja 
käyttö kelvottomiksi. Tämä ei ole pelkkä 
vitsi. Yhdysvallat on jo ryhtynyt sekoitta-
maan Pohjois-Korean ohjusten laukaisu-
järjestelmiä. Kyberturvallisuuden merkitys 
kasvaa suhteessa asein tapahtuvaan puo-
lustautumiseen joka tapauksessa erittäin 
nopeasti.

Asevarusteluun käytetyt rahat tarvittai-
siin kipeästi ilmastonmuutoksen torjuntaan. 
Maailmanlaajuisesti arviot asevarustelun 
kustannuksista ovat samaa suuruus luokkaa 
kuin mitä tarvittaisiin investointeihin 
vähä hiilisen yhteiskunnan rakentamisek-
si, eli aseistariisunnalla voitaisiin torjua 
ilmaston muutos ja ratkaista suurin ihmis-
kuntaa uhkaava turvallisuusongelma. Aseilla 
ilmaston muutosta ei torjuta. Päinvastoin. 
Ase varustelu lisää merkittävästi kasvihuone-
kaasujen päästöjä.

Antero honkAsAlo

Aseilla ei ratkaista turvallisuusuhkia
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Enemmistön suuruus takaa sen, että kielto-
sopimus syntyy.

 Jättäytymällä pois neuvottelupöydästä 
Suomi luopuu mahdollisuudesta vaikuttaa 
kieltosopimuksen sisältöön. Suomi voisi 
esimerkiksi pyrkiä varmistamaan sen, että 
kieltosopimuksen osapuolilta vaadittaisiin 
ydinsulkusopimuksen jäsenyyttä. Tämä 
poistaisi mahdollisen ristiriidan sopimus-
ten välillä.

Käytännössä sopimustekstien välillä tus-
kin tulee olemaan todellista ristiriitaa. On-
han kieltosopimuksen tarkoituksena nimen-
omaan vahvistaa ydinsulku sopimuksen 
toteutumatonta VI-artiklaa. Ydinsulku-
sopimuksen keskeinen rooli tullaan näin 
ollen varmasti tunnustamaan myös kielto-
sopimuksessa. Konflikti on lähinnä poliit-
tinen, ja perustuu ydinasevaltojen huoleen 
erikoisstatuksensa murenemisesta.

 Suomen kanta ydinaseet kieltävään so-
pimukseen muistuttaa maan aiempia yli-
varovaisia kantoja maamiina- ja rypälease-
sopimuksiin. On valitettavaa, ettei valtio-
johtomme ole ottanut edistyksellisem-
pää linjaa kaikkein tuho voimaisimpaan 
joukkotuhoase kategoriaan liittyvässä so-
pimuksessa.”

Olimme oikeassa: Kieltosopimus-
neuvotteluissa painotettiin voimakkaasti 
sitä, että kieltosopimuksen tarkoitus on 
tukea ja täydentää ydinsulkusopimusta, 
eritoten sen artiklaa VI, joka velvoittaa 
ydinasevaltioita ydinaseriisuntaan. Suomen 
poisjäämisen todelliset motiivit jäävät vielä 
arvoitukseksi.

Mitä tapahtuu seuraavaksi? Konferenssin 
presidentti Whyte valmistelee käytyjen kes-
kustelujen perusteella sopimusluonnoksen, 
jota käsitellään konferenssin seuraavassa 
jaksossa 15.6. – 7.7. Tavoitteena on neuvo-

tella valmiiksi teksti, joka voidaan hyväksyä 
heinäkuussa. Jää nähtäväksi, onnistutaanko 
näin tiukassa aikataulussa, vai tarvitaanko 
vielä kolmas jakso. Tulemme todennäköises-
ti saamaan ydinaseita kieltävän sopimuksen, 
jonka solmivat ydinaseettomat maat, luoden 
uuden kansainvälisen oikeuden instrumen-
tin joka kieltää ydinaseiden hallussapidon, 
käytön ja käytöllä uhkaamisen. Ydinasevallat 
joutuvat moraalisen painostuksen kohteeksi 
ja liittyvät toivottavasti aikanaan de jure 
tai de facto sopimukseen. Tämä kaava on 
tuttu kemiallisten aseiden, maamiinojen 
ja rypälepommien kieltosopimuksista ja 
asekauppasopimuksesta.

Mielenkiintoista kyllä kokoontuu 
ydinsulku sopimuksen seurantakokousta 
valmisteleva konferenssi Wieniin touko-
kuun alussa, siis ennen kieltosopimus-
konferenssin toista jaksoa. Siinä tullaan 
näkemään ydinase valtioiden reaktio kielto-
sopimuksen suhteen tapahtuneeseen edis-
tykseen. 

Ydinsulkusopimus on todella vaarassa, 
mutta vaara ei tule kieltosopimusta ajavien 
valtioiden taholta vaan Yhdys valtojen 
republikaani puolueen konservatiivi siivestä 
ja presidentti Trumpilta: Heidän mielestään 
on järjetöntä pitää Washingtonia jonkin 
Tokyo- tai Seoul-pahasen panttina. Hank-
kikoot liittolaiset oman ydinpelotteensa 
(ja maksakoot siitä itse). Yhdysvaltojen 
ydinase sateenvarjon sulkeutumisen uhka on 
herättänyt jopa Saksankin laatu lehdistössä 
vakavasti otettavan keskustelun siitä, pitää-
kö Saksan hankkia omat ydinaseet. Rauhan-
järjestöjen ja vastuuntuntevien valtojen on 
voimakkaasti astuttava tällaisia ydin aseiden 
leviämisuhkia vastaan ja ydinasekielto-
sopimus on siihen paras instrumentti. ■

Maaliskuun viimeisenä päivänä päättyi 
ydinasekieltosopimusta valmistelevan kon-
ferenssin ensimmäinen jakso YK:n pää-
majassa New Yorkissa. Costa Rican suur-
lähettilään Elayne Whyte Gómezin johdol-
la käytyihin neuvotteluihin osallistui 132 
maan edustajat ja 220 kansalaisjärjestöjen 
edustajaa. Osallistujien joukosta ei löydy 
yhtään ydinasevaltiota, ei NATO-maita 
Alankomaita lukuun ottamatta, eikä Suo-
mea. Muut sotilaallisesti liittoutumattomat 
EU-maat olivat edustettuina.

Miksi Suomi jättäytyi pois? Ulkoasian-
ministeriön rauhanjärjestöille antama se-
litys, jota suurlähettiläs Patokallio toisti 
vieraskynä kirjoituksessaan Helsingin Sano-
missa 22.3., on että Suomi katsoo ydinsulku-
sopimuksen olevan tärkein ydinase riisunnan 
instrumentti, ja että kieltosopimus vaaran-
taisi ydinsulkusopimusta. Lisäksi ydinase-
valtioiden harjoittama ”pienten askelten po-
litiikka” on Ulkoasiainministeriön mielestä 
ainoa oikea tie ydinaseriisuntaan.

Kirjoitin Tytti Erästön kanssa Suomen 
ICAN-verkoston puolesta vastineen Pato-
kalliolle. HS kieltäytyi julkaisemasta sitä, jo-
ten tulkoon se nyt tässä pääosiltaan painoon: 

 ”Tosiasiassa ydinsulkusopimusta va-
hingoittaa ydinasevaltioiden haluttomuus 
ryhtyä sen VI artiklan mukaiseen ydinase-
riisuntaan. Paljon puhuttu ydinasevaltojen 
ajama ”pienten askelten” politiikka ei toi-
mi: perinteisessä Yhdysvaltojen ja Venäjän 
kahdenvälisessä ydinaseriisunnassa ei ole 
tapahtunut mitään edistystä yli puoleen 
vuosikymmeneen. Niin ikään pienten as-
kelten joukkoon luettu 1990-luvulla neu-
voteltu ydinkokeet kieltävä monenkeskinen 
sopimus ei myöskään ole astunut voimaan, 
sillä kaikki ydinasevallat eivät ole ratifioi-
neet sitä.

Ydinsulkusopimusprosessin viimeiset 
parikymmentä vuotta jatkunut pysähty-
neisyys on turhauttanut YK:n jäsenmaiden 
enemmistöä, joka nyt hakee ulospääsyä 
laatimalla ydinaseet kieltävän sopimuksen. 

ICANin aktivisteja YK:n päämajan edessä (lähde: ICAN).

ClAus montonen

Ydinasekieltosopimus valmisteilla
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Viime keväänä valmisteltiin TEP:in pii-
rissä ahkerasti kehitysyhteistyöhanketta 
”Aurinkokeitinkehittely ja koulutus Etio-
piassa”. Hankkeelle haettiin rahoitusta 
ulkoasianministeriöltä kansalaisjärjestöjen 
kehy-hanketuen määrärahoista, mutta ra-
hoitusta ei valitettavasti saatu. Hallituksen 
budjettileikkaukset olivat vähentäneet ra-
justi kansalaisjärjestöjen määrärahoja. 

TEP:in hankevalmistelutyö ja aurinko-
uunien tekninen kehittely ei onneksi 
kuitenkaan mennyt kokonaan hukkaan, 
sillä kertynyttä osaamista voitiin hyödyn-
tää toisessa aurinkokeitinhankkeessa, jota 
parhaillaan toteutetaan Kenian Kakame-
gassa. Hanke on suomalaisten ja kenialais-
ten Lions-klubien yhteistyöhanke, jonka 

rahoitus on saatu kaikkien pohjoismaiden 
Lions-klubeilta yhteisrahoituksena. Suoma-
laisena vetäjä organisaationa on Helsingin 
Pohjois-Haagan Lions-klubi ja kenialaisina 
yhteistyökumppaneina Kenian Lions-liit-
to ja Kakamegan kaupungin Lions-klubi. 
Mukana kehittelyssä on myös Kakamegan 
yliopisto, ammattikoulu ja paikallisia ym-
päristö- ja naisjärjestöjä. 

Hanke käynnistyi viime vuonna ja jat-
kuu tämän vuoden loppuun. Tarkoituk-
sena on valmistaa paikallisesti noin 1 500 
aurinkouunia ja järjestää perusteellinen 
käyttökoulutus hyödynsaajatahoille, joita 
voivat olla valittavat Kakamegan seudun 
kotitaloudet, naisryhmät, yhdistykset ja 
koulut sekä pienyritykset. Pitkän tähtäyk-

Aurinkouunin prototyyppi Veikkolassa. Kuva Kari Silfverberg.

kAri SilfVerberg 

Aurinkouunien kehittelyä Kenian Kakamegassa

sen tavoitteena on, että paikalliset työpajat 
kiinnostuisivat aurinkokeitintekniikasta 
ja ryhtyisivät valmistamaan lisää keittimiä 
omana tuotantonaan. 

Kakamegassa valmistettavia aurinkouuneja 
on kaksi mallia: 
1) Ns. Telkes-mallista sovellettu aurinkouuni, 

jota on kehitelty vuosina 2013-2016 mm. 
Kirkkonummen Veikkolan koululla ja 
Metropolia-ammattikorkeakoululla sekä  
aurinkokeitintyöpajoissa Helsingissä ja 
Karjalohjalla. Mallia rakenneltiin taannoin 
myös kahdessa etiopialaisessa koulussa 
Veikkolan koulun aurinkotiimin kanssa sekä 
Bahir Darin ammattikoululla (kts. TEP-
tiedotteet 1/2015, 2/2014 ja 1/2013). 

2) Edellisestä mallista jatkokehitelty koottava 
uunimalli, jonka runko koostuu paksusta 
filmivanerista leikatuista toisiinsa kytkey-
tyvistä levyistä. Tässä koottavassa mallissa 
ei tarvita lainkaan mallin 1 rakentamisessa 
vaadittavaa tukirakennetta ja liimaus- ja 
ruuvaustöitä. Filmivanerien leikkaus suorite-
taan Suomessa vesileikkaustekniikalla. 

Mallin 1 etuna on hieman helpompi ma-
teriaalien saatavuus Keniassa ja vahvempi 
rakenne, mutta haittana vaativampi ja hi-
taampi kokoonpanotyö. Mallin 2 etuna on 
helppo ja nopea koottavuus sekä mahdol-
lisuus pakata uuni helposti kuljetettavaksi 
paketiksi. Haittana on hieman suurempi 
rikkoontumisherkkyys sekä paksun filmi-
vanerin saatavuus ja hinta. Osa uunien ma-
teriaaleista joudutaan hankkimaan Suomes-
ta ja Kiinasta, mutta toiveena on, että niiden 
saatavuus Keniasta paranisi tulevaisuudessa. 
Kenian Lions-klubien tehtävänä on selvittää 
soveltuvien kierrätysmateriaalien paikallista 
saatavuutta. 

Lions-klubien hankkeen taustalla on 
pienimuotoinen aurinkokeitinkehittely 
Kakamegassa vuosina 1997-1998, jolloin 
Keniassa asunut Pohjois-Haagan Lions-klu-
bin jäsen järjesti aurinkouunien rakennus-
työpajan, jossa valmistettiin parikymmentä 
yksinkertaista laatikkokeitintä (ns. vanhem-
pi TEP-malli). ■

Kakamegassa rakennettavia uunimalleja. Kuva Pape Sembi.
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TEP toteutti Suomen vuoden ekoauton 
valintaprosessin toisen kerran (TEP 2016). 
Vuoden 2016 ekoautoksi valittiin biokaasu-
auto Volkswagen Caddy Maxi TGI (Kuva). 
Se on metaanikäyttöinen tila-auto, joka 
on varustettu myös bensiini järjestelmällä, 
kuten kaikki Länsi-Euroopan markkinoil-
la myynnissä olevat tehdasvalmisteiset 
metaani henkilöautot. Siten se voi tarvit-
taessa liikkua myös biokaasun tankkaus-
verkoston ulkopuolella, mikä on käytettä-
vyyden kannalta tärkeää. Tämä ominaisuus 
helpottaa metaaniautojen hankintaa Suo-

messa ja muissa sellaisissa maissa, joissa 
metaaniasemaverkosto ei vielä ole kattava. 
Tässä autossa kyseinen ominaisuus on to-
teutettu erityisen edistyksellisellä tavalla, 
sillä toimintamatka bensiinillä on vain 200 
km, kun metaanitoimintamatka on 900 km. 
Se tarkoittaa, että näiden autojen omista-
jat hyvin todennäköisesti jättävät turhat 
bensiiniajot tekemättä. Tämä mahdollisuus 
hyödynnetään vain harvinaisilla matkoilla, 
jotka suuntautuvat yli 400 km etäisyydelle 
metaanitankkausverkosta.

Ari lAmPinen

Suomen ekoauto 2016

VW Caddy Maxi TGI esittelyssä TEPin ja TEKin järjestämässä ekoautoseminaarissa Otaniemessä 28.11.2015. 

Suomen vuoden ekoauto valittiin 21. ker-
ran. TEP vastasi valinnasta toisen kerran. 
Edellisenä vuonna valituksi tuli mini autojen 
luokkaan kuuluva Seat Mii Ecofuel (Lampi-
nen 2015), joten nämä peräkkäisten vuosien 
valinnat kertovat hyvin erilaisten autojen voi-
van pärjätä ympäristönsuojelu perusteisessa 
vertailussa. Kaksi Mii:tä edeltänyttä ekoauto-

valintaa (Toyota Prius PHEV ja Nissan Leaf) 
täydentävät tätä päätelmää keskikokoisina 
autoina. Yhteistä kaikille neljälle on kyky 
puhtaan käyttövoiman hyödyntämiseen.

Valinta perustui mittareihin, jotka kehi-
tettiin vuoden 2015 ekoautovalintaa varten 
(TEP 2015a-b). Mutta nyt pisteytettiin 
vain ympäristömittareilla, kun vuonna 

2015 mukana oli myös käytännöllisyys- 
ja talous mittareita. Korkein mahdollinen 
pistemäärä oli 90. VW Caddy Maxi TGI 
nousi 33 arvioinnissa mukana olevan auto-
mallin joukosta kärkisijalle 78 pisteellä. Ar-
vioinnissa olivat mukana Suomeen merkki-
maahantuodut tehdasvalmisteiset puhtai-
den käyttövoimien (sähkö, vety ja metaani) 
vuosimallin 2016 henkilöautomallit.

Vuoden 2016 valintaprosessissa oli mu-
kana vähemmän automalleja (33 kpl) kuin 
vuonna 2015 (46 kpl) johtuen osanotto-
kriteerien tiukennuksesta. Vuoden 2015 
valinnan yhteydessä haluttiin tuoda esiin, 
että puhtaiden käyttövoimien hyödyntä-
miseen pystyviä uusia tehdasvalmisteisia 
merkkimaahantuotuja henkilöautomalleja 
on tarjolla kattavasti kaikissa autoluokissa 

ja kaikkia henkilöautojen käyttö tarkoituksia 
varten. Vuoden 2016 valintaprosessissa 
pois jätettiin autoluokat, joiden edustajia 
ei voi niiden luonteesta ja tarkoituksesta 
johtuen pitää ekoautoina: edustusautot 
(auto luokka E), loistoautot (autoluokka F), 
katu maasturit (autoluokka J) ja urheilu autot 
(autoluokka S). Pois jätettiin myös auto-
luokan M raskaat tila-autot, koska ne ovat 
lähes pelkästään ammattikäytössä (koulu-
kuljetuksissa, palvelulinjoilla jne.). Tämän 
rajauksen seurauksena mukaan jäävät autot 
edustavat autoluokkia A (miniautot), B 
(pienet autot), C (keskikokoiset autot), 
D (suuret autot) ja M (tila-autot; raskaat 
tila-autot poislukien). Mukana olevien auto-
mallien teknologiajakauma on esitetty auto-
luokittain alla olevassa taulukossa.

Teknologia A B C D M yht. Automerkit
MGV (metaani) 3 7 5 15  Audi, MB, Opel, Seat, Škoda, VW
H2V (vety) 1 1  Hyundai
BEV (sähkö) 1 2 2 2 7  BMW, MB, Nissan, VW
PHEV (ladattava bensiinihybridi) 5 4 9  Audi, BMW, MB, Toyota, VW
PHEV (ladattava dieselhybridi) 1 1  Volvo
yhteensä 4 2 14 6 7 33 11

VALINTAPROSESSISSA MUKANA OLEVIEN AUTOMALLIEN TEKNOLOGIAJAKAUMA AUTOLUOKITTAIN.

Erittäin tiukoista osanottokriteereistä huoli-
matta 11 automerkin edustajia löytyi seulan 
selvittäneiden joukosta: Audi (2 mallia, 2 
teknologiaa, 1 autoluokka), BMW (4, 2, 2), 
Hyundai (1, 1, 1), MB (4, 3, 2), Nissan (2, 
1, 2), Opel (2, 1, 1), Seat (3, 1, 2), Škoda 
(3, 1, 2), Toyota (1, 1, 1), Volvo (1, 1, 1) 
ja VW (10, 3, 4). Kaikki seulan läpäisseet 
autot ovat erinomaisia ekoautoja. Niistä 
ykköseksi selvinnyt ja Suomen ekoautoksi 
2016 valittu Volkswagen Caddy Maxi TGI 

on tila-autojen luokkaan kuuluva 7 hengen 
metaaniauto. Sillä on kaikista ehdokkaista 
alin raakaöljyn kulutus sekä energian elin-
kaaren ympäristörasite ja pisin ympäristö-
painotettu toiminta matka. Se on kestävän 
kehityksen mittareissa osanottajista paras. 
Uusiutuvan energian toiminta matkassa se 
on myös globaalisti paras kaikista tehdas-
valmisteisista vaihtoehtoisten käyttö voimien 
henkilöautoista, jotka uusiutuvaa energiaa 
puhtaana pystyvät käyttämään. ■

Lähdeviitteet:
Lampinen Ari (2015) Suomen ekoauto 2015. TEP-Tiedote 2/2015, s. 4-6.
TEP (2015a) Suomen ekoauto 2015 – Valintajärjestelmän ja ehdokkaiden esittely, Tekniikka Elämää Palvelemaan 
ry, 131 sivua, <tep.kaapeli.fi/wp-content/themes/tep/2015/12/Suomen_ekoauto_2015.pdf>.
TEP (2015b) Suomen ekoauto 2015 – Valintaprosessin liitteet, Tekniikka Elämää Palvelemaan ry, 55 sivua, <tep.
kaapeli.fi/wp-content/themes/tep/2015/11/Suomen_ekoauto_2015_liitteet1.pdf>.
TEP (2016) Suomen ekoauto 2016 on Volkswagen Caddy Maxi TGI. Lehdistötiedote 28.12.2016, Tekniikka 
Elämää Palvelemaan ry, <tekniikkaelamaapalvelemaan.fi/kirjoitus/suomen-ekoauto-2016/>.
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riittA WAhlström

Ekologisia innovaatioita maailmalta ja meiltäAurinkokeittimet jaetaan karkeasti 
a)  laatikkokeittimiin, joissa aurinko lämmittää 

laatikon tai uunin, johon haudutettava tai 
paistettava ruoka laitetaan, 

b)  paraboloidikeittimiin, jotka perustuvat 
säteilyä keskittävään koveraan peiliin sekä 

c)  paneelikeittimiin, joissa paraboloidiin 
verrattuna on yksinkertaisempi muutamasta 
heijastavasta pinnasta koottu peili.

Cookit on paneelikeitin ja suosittu yksin-
kertaisen rakenteensa vuoksi esim. tilapäis-
käytössä pakolaisleireillä. Erillistä telinettä 
keittoastialle ei tarvita. Keittämisessä käy-
tettävän mustan kattilan ympärille laitetaan 
yleensä läpinäkyvä paistopussi estämään 
lämmön karkaamista. Tällöinkin ongel-
maksi jää, että kattilan pohja tahtoo jäädä 

kylmäksi. Hyvin tehokkaan keittimestä saa 
laittamalla kattila suureen läpinäkyvään 
paistovuokaan, jolloin myös kattilan pohja 
lämpenee.

Runkomateriaaliksi käy aaltopahvi, 
joka leikataan ohjeiden mukaisesti, fo-
lioidaan ja taitellaan muotoonsa. Koska 
lasi vuoan käyttö nostaa keittimen aivan 
toiseen teho luokkaan, kannattaa keittimestä 
tehdä saman tien kestävämpi käyttämällä 
vaikka kovalevyä, jolloin runko kootaan 
erillisistä palasista, jotka liitetään yhteen 
esim. ilmastointi teipillä. Pintaan liimataan 
folio. Helpoiten löytää ruokakauppojen 
erikoisvahvaa uunifoliota. Rakennustarvike-
kaupoista saa kestävämpää rakennusfoliota 
rullina, mikäli haluaa rakentaa useamman 
keittimen. ■

Jouko niemi

Cookit aurinkokeitin

TEP järjestää kesällä rakennuskurssin, jossa rakennetaan kuvan mukaisesti kokoon 
taiteltavia Cookitteja kestävämmistä materiaaleista. Ennakkoilmoittautua voi joko 
vain rakentamaan tai rakentamaan keitintä itselle, jolloin TEP hankkii tarvikkeet 
ja halukkaille myös lasivuoat. Tarkemmat tiedot, kuten aika, paikka ja maksut, 
tulevat kotisivuille myöhemmin.

ILMAN KOSTEUDESTA VETTÄ

Israelissa on keksitty keino, jolla ilmankosteudesta tehdään juomavettä. Wa-
ter Gen Ltd on kehittänyt jopa 3000 litraa vettä tekevän laitteen ja kotiin tai 
toimistoon tarkoitetun 18 litran systeemin. Veden tekeminen on mahdollista 
26oC:een lämpötilassa, jos ilmankosteus on yli 60 %. (www.water-gen.com)

MAAILMAN EKOLOGISIN PYÖRÄILYKYPÄRÄ

Suunnittelija Isis Shiffer New Yorkista on kehittänyt kierrätyspaperista kokoon-
taitettavan pyöräilykypärän, joka on vedenpitävä ja uudelleenkierrätettävä. 
(www.ecohelmet.com)

UUSI MUOVIA KORVAAVA PAKKAUSMATERIAALI

Suomalainen yritys Paptic Ltd on kehittänyt ja patentoinut puupohjaisen, bioha-
joavan pakkausmateriaalin muovin korvaamiseen ja suunnittelee paperikonein-
vestointia teollisuusmittakaavaisen tuotannon aloittamiseksi. (www.paptic.com)  

TUULIVOIMAPUU PIHOILLE JA TOREILLE

Ranskalainen yritys on kehittänyt tuulivoimapuun, jonka lehdenmuotoiset tuu-
liturbiinit luovat energiaa. Puussa on 63 miniturbiinia ja se tuottaa esimerkiksi 
sähköautolle energiaa 16 364 kilometrin ajoon vuodessa tai keskimääräisen 
omakotitalon sähköntarpeen. Puu on pieni ja pihoihin sopiva. (www.newwind.fr).

AALTOVOIMALAT KEHITTYVÄT

AW-Energia on jo kokeillut patentoimallaan wave-roller-tekniikalla aaltojen 
energian tuottamista sähköksi. Tulossa on Portugalin rannalla tehdyn kokeilun 
jälkeen teollisen mittakaavan laite. Teho olisi 350  kilowattia. Patentti on suo-
malainen. (www.aw-energy.com).

Koonnut Riitta Wahlström
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Japanilaisen Toshiba-konsernin dramaat-
tinen lähtö ydinreaktorien rakentamis-
bisneksestä antaa jo ennestään vaikeuksissa 
olevalle ydinenergiateollisuudelle uuden 
iskun vaarantaen samalla uuden reaktori-
tekniikan kehittämisen. Hankittuaan ame-
rikkalaisen Westinghousen enemmistö-
osuuden vuonna 2006 5.4 miljardilla dol-
larilla Toshiba suunnitteli tuovansa markki-
noille kehittyneiden suur voimaloiden lisäksi 
myös uuden sukupolven turvallisempia 
ja halvempia pienydinvoimaloita. Mutta 
kustannukset nousivat, tuli teknisiä ongel-
mia, ristiriitoja alihankkijoiden kanssa ja 
turvamääräyshaasteita, jotka viivästyttivät 
projekteja vuosilla

 14.2.2017 Toshiba esitti 6.3 miljar-
din dollarin alaskirjaamista ydinvoima-
yksikölleen ja kertoi, että aikoo päästä eroon 
osuudestaan. ”Se näytti hyvin lupaavalta 
aikanaan, mutta siitä on tullut sotku” sa-
noo Michael Golay, ydinenergian profes-
sori MIT:ssä. ”Ja siitä tulee todennäköisesti 
hyytävä lopputulos.” Maaliskuun lopussa 
BBC tiedotti Westinghousen hakeutuvan 
konkurssiin.

Toshiban neljä suurta rakenteilla ole-
vaa ydinvoimalaa USA:n eteläosissa ovat 
AP1000-painevesireaktoreita, joiden yksin-
kertaistetun rakenteen piti nopeuttaa raken-
tamista. Mutta Vogtle-projekti Georgiassa 
ja V.C. Summer -projekti Etelä-Carolinassa 
ovat molemmat kolme vuotta myöhässä ja 
ylittäneet budjetin miljardeilla dollareilla.

 Yhtiö vakuutti, että projektit jatkuvat, 
mutta monet energia-alan tuntijat usko-
vat, että Toshiban päätös uusien reaktorien 
rakentamisen lopettamisesta tulee tarkoit-
tamaan kaiken ydinvoiman rakentamisen 
loppua USA:ssa nähtävissä olevassa tulevai-

suudessa, Analyytikot epäilevät, ettei Toshi-
ba pysty löytämään uutta yhtiökumppania 
viemään loppuun tusinoittain jo suunnitel-
tuja uusia voimalahankkeita.

Toshiban ponnistelut kuvaavat ydin-
voiman laantumista suuressa osassa maa-
ilmaa. Teollisuutta vaivaavat rakennus-
kustannusten nousu, kaasun halpa hinta, 
Fukushiman tuho 2011 ja siitä seuranneet 
tiukemmat määräykset ja väestön reaktiot. 
Saksa ajaa alas ydinvoimaansa, voima yhtiöt 
kuten General Electric ja Siemens ovat ve-
täytyneet markkinoilta ja Ranska pelasti 
hiljattain valtion haltuun ydinjätti Arevan.

Westinghousen 1100 megawatin AP1000 
painevesireaktorit on erityisesti suunnitel-
tu turvallisiksi ja helpommiksi rakentaa 
kuin perinteiset mallit; niihin käytetään 
standardi komponentteja. Mutta Nuclear 
Regulatory Commission esittää uusia vaa-
timuksia ja tekniset ongelmat vaivaavat ra-
kentamista. USA:ssa on rakennettu vuosi-
kymmeniin vain vähän ydinvoimaa; jos 
tätä halutaan kehittää, tarvitaan hallituksen 
tukitoimia sekä menetelmien kehittämistä.

 Ydinvoiman renessanssista ilmaston-
muutoksen torjumiseksi on puhuttu pal-
jon. Artikkelin mukaan kunnianhimoa 
ydin voiman suhteen löytyy Etelä Koreasta, 
Venäjältä, Intiasta ja Kiinasta. Noin 60 reak-
toria on rakenteilla ja 160 suunniteltuna - 
kylliksi kasvattamaan nykyistä kapasiteettia 
puolella. Yksin Kiina rakentaa tusinoittain 
perinteisiä ydinvoimaloita ja kehittää uusia 
reaktoreita toivoen tulevansa maailman joh-
tajaksi alalla. Gordon Edwardsin mukaan 
nykyiset näkymät kuitenkin tukevat skep-
tistä suhtautumista.

Etelä-Korealla oli suunnitelmat kasvattaa 
ydinvoiman osuutta 60%: iin vuoteen 2035 

mennessä, jolloin vuosille 2012 -2021 oli 
tavoitteena yhdentoista uuden reaktorin 
käyttöönotto. Vuonna 2013 hallitus esitti 
kuitenkin parlamentille karsitun suunnitel-
man: ydinvoiman osuus olisi 29% vuonna 
2035. Tätä tavoitteen pudottamista alle 
puoleen edelsi turvallisuusdokumenttien 
väärennöksiin liittyvä skandaali. Niinpä 
lisäpudotuksia saattaa vielä olla tulossa.

Intiassa on ollut suuria mielen osoituksia 
ranskalaisten Jaitapurin 9 900 MW:n 
ydinvoima projektia vastaan Maharashtrassa 
ja venäläisten 2000 MW Kundankulamin 
ydinvoimalaa vastaan Tamil Nadussa. Länsi-
Bengalin hallitus on kieltäytynyt antamasta 
lupaa ehdotetulle 6 000 MW laitokselle 
Haripurin kaupungin lähellä, jonne piti 
tulla kuusi venäläistä reaktoria. Hallituksen 
kaupallista ydinvoimaohjelmaa vastaan on 
nostettu kanne Korkeimmassa oikeudessa. 
On epävarmaa, pystyykö Intian hallitus to-
teuttamaan kunnianhimoisen ydinvoiman 
laajennussuunnitelmansa.

Kiina jäädytti uusien ydinvoima-
suunnitelmien hyväksymisen Japanin Fu-
kushiman onnettomuuden jälkeen 2011, 
mikä on hidastanut Kiinan ydinvoima-
ohjelmaa. Vuonna 2014 ei hyväksytty uusia 
reaktoreita, ja vuonna 2015 taas kerrottiin, 
että EPR- ja AP1000-reaktorien rakentami-
nen oli yli kaksi vuotta myöhässä, pääosin 
tärkeiden osatoimitusten viivästymisen ja 
projektien johtamisongelmien takia. Vaikka 
Kiinalla on kunnianhimoisia suunnitelmia 
ydinvoiman suhteen, on muistettava, että 
vain 3 prosenttia Kiinan sähköntuotannosta 
tulee ydinvoimasta, ja kaikkein kunnian-
himoisimmissa suunnitelmissakaan sen 
osuus ei nouse kuin 6 prosenttiin. ■

Lähteet: James Temple, MIT Technology 
Review, 17.2.2017. Gordon Edwardsin 
kommentit.

Käännös ja lyhennys Marjatta Näätänen

mArJAttA näätänen

Ydinvoiman rakentaminen vaikeuksissa

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN
Tekniikka elämää palvelemaan ry:n kevätkokous pidetään
lauantaina 22.4.2017 klo 14:00
Lapinlahden Lähteen auditoriossa, Lapinlahdentie 1, Helsinki. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat, 
kuten
- vuoden 2016 toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase
- tilintarkastajan lausunto
- tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.

Kokouksen jälkeen klo 15:00 alkaen kaikille avoin seminaari, 
jossa Antero Honkasalo alustaa uuden kirjansa 
”Ympäristöriskit, kiertotalous ja ilmastosodat” pohjalta.

TERVETULOA!
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A - Posti Oy

TEP on jälleen mukana Maailma kylässä -festivaalilla Helsingissä 27-28.5.2017. 
Viime vuonna  esittelyä hoitivat mm. Zahra Abdulla ja Jouko Niemi.


