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”On ollut hyvä mielenosoitusvuosi” tuttavani sanoi 
Kansalaistorilla Peli poikki! -mielenosoituksen alla. 
Tokaisin, että niin on valitettavasti ollut. Hallituksen 
leikkauspolitiikka on poikinut mielenosoituksia, 
joista viimeisimmässä olivat kootusti mukana myös 
rauhanjärjestöt. Opetus- ja kulttuuriministeriö 
on toki leikannut TEPin rauhantyön edistämisen 
yleisavustuksen jo pari vuotta sitten. Toivottavasti 
nyt saisimme ministeriön huomaamaan paremmin 
panostuksemme rauhantyöhön, kun TEP-tiedote 
ilmestyy Rauhan Puolesta lehden välissä.

Länsimaisten demokratioiden sivistys tuntuu 
olevan menossa alaspäin. Brexit, Trump ja 
nouseva äärioikeisto vaativat rajoja kiinni niin 
meillä kuin muualla. Suomessa tähän yhdistyy 
vielä leikkaukset koulutuksesta, sivistyksemme 
perustasta. Rikkaat pyrkivät lyhytkatseisesti 
rikastumaan ja köyhät saavat huolenpidon sijaan 
syyllistämistä tilanteestaan. Välinpitämättömyys 
ja itsekkyys vallitsevat, kun taas empatia on 
hakusessa. Demokratiassamme eri ryhmät ajavat 
omiensa etuja, usein muiden kustannuksella. 
Ehkä parempi olisi pyrkiä ajamaan vain muiden 
etuja, jotta saataisiin kasvatettua yhteistä 
hyvinvointia.

Vihreän elämänsuojelun liiton Unite the 
armies -kampanja pyrkii antamaan kansallisille 
armeijoille yhteisen uuden tehtävän. Yhdistyneen 
armeijan tehtävä on pysäyttää ympäristön 
ratkaiseva huonontuminen, muun muassa 
aavikoiden metsittämisellä. Armeijoiden 
yhdistäminen edistäisi luonnollisesti myös 
maailmanrauhaa. Ajatus on radikaalisuudessaan 
kerrassaan mainio. Toivotaan että vuonna 2014 
YK:lle kirjoitettu aloite saisi asian edistymään.

Pidän niin rauhan-, ihmisoikeus- kuin 
luonnonsuojelutyötäkin loppujen lopuksi 
saman päämäärän tavoittelemisena. Kaikissa 
on kyse siitä että kunnioittaa jotain muutakin 
kuin omaa etua. Luonnonsuojelu mahdollistaa 
ihmisten hyvinvoinnin muun muassa turvaamalla 
ruokahuollon ja puhtaan veden sekä ilman. 
Vastaavasti rauhantyö ja ihmisten hyvinvoinnin 
edistäminen mahdollistaa ekokatastrofien kuten 
sodan välttämisen.

Järjestöjen välinen yhteistyö on hieno asia, 
mutta olen havainnut että se on verrattain 
työläämpää ja haastavampaa kuin ensi 
alkuun voisi kuvitella. Tinkimättömyys omista 
periaatteista ja oman agendan liika korostaminen 
vievät helposti pohjan yhteistyöltä. Järjestöjen 
pitäisi pyrkiä yhteistyössä mustavalkoisen 
ajattelun sijaan miettimään ollaanko toiminnalla 
pyrkimässä kohti parempaa maailmaa vai ei. 
Mikäli vastaus on edes lievästi positiivinen, niin 
asia on kannattamisen arvoinen.

TEPin toiminnasta sen verran, että olemme juuri 
saaneet valmiiksi TEPin kotisivujen uudistami sen. 
Myös kotisivujen osoite vaihtuu. Uudessa osoit-
teessa  www.tekniikkaelamaapalvelemaan.fi 
pyrimme julkaisemaan aktiivisemmin aloitteita, 
kannanottoja sekä päivityksiä toiminnasta. 
 Loppuvuonna on odotettavista toista kertaa TEPin 
julkistama Suomen ekoauton valinta. Ensi vuonna 
tavoitteena on siirtää ekoautoasiat omille moni-
puolisemmille verkkosivuilleen TEPin roolia yhtään 
häivyttämättä.

Atte Wahlström

Ilmastonmuutos tulee edetessään 
nostamaan lämpötiloja ja merive-
den korkeutta sekä voimistamaan 

sään ääri-ilmiöitä, tulvia ja kuivuutta 
sekä voimakkaita myrskyjä. Lämpötilan 
noustessa kasvien, eläinten sekä erilais-
ten tuholaisten ja taudinaiheuttajien 
elinpiirit muuttuvat. 

Luonnonolosuhteiden muutoksilla 
tulee olemaan voimakkaita taloudellisia 
ja yhteiskunnallisia seurauksia. Ne pie-
nentävät satoja, kutistavat viljelykelpois-
ta maa-aluetta ja heikentävät kokonais-
ten kansojen elämisen perusedellytyksiä. 
Ruuan ja energian hintojen nousu saat-
taa aiheuttaa väkivaltaisia kansannousuja 
ja uusia epidemioita sekä saada liikkeel-
le suuria määriä epätoivoisia siirtolaisia.

Väestönkasvu pahentaa ilmaston-
muutoksen aiheuttamia yhteiskunnal-
lisia riskejä. Erityisen voimakasta väes-
tönkasvu on Afrikassa. Köyhät jättävät 
maaseutukylänsä. Osa pystyy saamaan 
työtä kaupungeista ja nousemaan pois 
köyhyydestä. Osa jää pysyvästi slummei-
hin. Köyhien lisäksi kehitysmaiden kes-
kiluokka kasvaa.

Köyhien maalaisten joukkovael–lus 
vaikuttaa ruuan tuotantoon. Aikaisem-
min nämä ihmiset tuottivat ruokansa 
pääasiassa itse. Kun ilmastonmuutos ete-
nee ja ruuantuotanto kylissä vaikeutuu, 
tämä vain kiihdyttää kaupunkimaistu-
mista.  Kaupungeissa nämä ihmiset ovat 
kuitenkin vielä haavoittuvampia ruoka-
turvan pettämiselle kuin maaseudulla.

Tulevia ilmastosotia on jo yritetty 
maantieteellisestikin ennakoida ja osoit-
taa, missä mahdolliset kriisit puhkeavat 
ja ketä ne koskettavat. Pohjana voidaan 
käyttää niitä tietoja, joita on saatu jo ta-
pahtuneista ympäristökatastrofeista ja 
niihin liittyneistä aseellisista selkkauk-
sista. Samoin voidaan katsoa, miten il-
mastonmuutos tulee vaikuttamaan jo 
olemassa oleviin vaarapesäkkeisiin se-
kä kansanryhmien välisiin kiristynei-
siin etnisiin, uskonnollisiin ja poliitti-
siin suhteisiin. 

Edelleen voidaan tutkia, mitkä alueet 
ovat erityisen herkkiä sään ääri-ilmiöille, 
missä ruokaturva murtuu helpoiten tai 
missä lämpeneminen saa aikaan metsä-
katoa ja kuivuutta. Pitemmällä tähtäi-
mellä merkittävää on myös se, missä vä-
estö joutuu muuttamaan pois asuinsi-
joiltaan veden pinnan noustessa. 

Pohjoisilla alueilla jääpeitteen sulami-
nen antaa uusia mahdollisuuksia hyödyn-
tää sen alla olleita luonnonvaroja. Tämä 
voi aiheuttaa vakavia ristiriitoja suurvalto-
jen välillä. Venäjä on jo aktiivisesti ryhty-
nyt toimiin vahvistaakseen omia asemiaan.

Pakolaisvirrat kiihtyvät

Pakolaisvirtojen kasvaessa teollisuus-
maat alkavat yhä enemmän sulkea ra-
jojaan, linnoittautua ja rakentaa muure-
ja. Valtiot estävät pakolaisia pääsemästä 
omalle maaperälleen vaikka väkivaltaa 
käyttämällä. Näin ilmastosodat siirty-
vät kehitysmaista myös teollisuusmai-
den tuntumaan ja niiden sisälle.

Pakolaisvirtojen voidaan odottaa il-
mastonmuutoksen edetessä suuntautu-
van seuraavasti:

• Afrikasta ja Lähi-idästä Eurooppaan
• Meksikosta ja Keski-Amerikasta Yh-

dysvaltoihin
• Kiinasta Venäjälle
• Rannikolta ja jokisuistoista kohti alu-

eita, joihin merivesi ei nouse

Joka tapauksessa maailman köyhät ovat 
aina kaikkein heikoimmassa asemassa. 
Heihin ilmastonmuutos iskee ensim-
mäiseksi ennen kaikkea ruokaturvan 
romahtamisen muodossa. Koska köy-
hät elävät nyt toimeentulon äärirajoil-
la, heidän kynnyksensä joutua pako-
laisiksi on matalin. Tällä hetkelläkin 
noin 900 miljoonaa ihmistä on niin ali-
ravittuja, että heidät luokitellaan näl-
kää näkeviksi.

Suuria vaikeuksia voi aiheutua myös 
niille maille, jotka ovat riippuvaisia 
tuontiruuasta. Jos sadot viljaa vievissä 
maissa jäävät pieniksi, ne voivat lopet-

taa vientinsä turvatakseen oman maan 
asukkaiden ruuan saannin. 

Siihen, miten maat kykenevät sopeu-
tumaan ilmastonmuutokseen, vaikut-
taa niiden hallinnon vakaus ja kyvyk-
kyys. Ilmastonmuutos johtaa helpoiten 
yhteiskunnan luhistumiseen ja väkival-
taisiin purkauksiin niissä maissa, joissa 
hallinto on heikko. Onkin ennakoitu, 
että näemme ilmastonmuutoksen seu-
rauksena yhä enemmän hajoavia valti-
oita, jotka suistuvat poliittiseen kaaok-
seen ja sisällissotiin, joiden osapuolia eri 
ulkovallat tukevat oman valta-asemansa 
varmistamiseksi.

Syyrian sodan erääksi merkittäväksi 
taustatekijäksi on jo esitetty alueella vai-
kuttanutta kuivuutta ja pohjavesien vähe-
nemistä. Maanviljelijöiden täytyi muut-
taa kaupunkeihin. Hallinnon kyvyttö-
myys puuttua maaseudun ongelmiin vain 
pahensi tilannetta. Hallinnon heikkous 
selittää osaltaan, miksi ilmastonmuutos 
on Itä-Afrikassa aiheuttanut paikallisia 
väkivaltaisia yhteenottoja joillakin alu-

eilla, kun taas muilla alueilla on pystytty 
käsittelemään ristiriitoja rauhanomaisesti.

ilmastokonfliktien riskitekijät

Edellä esitetyn perusteella seuraavat te-
kijät ennustaisivat parhaiten ilmaston-
muutoksen aiheuttamaa aseellisten kon-
fliktien riskiä:
• Luonnonolosuhteiden herkkyys sään 

muutoksille,
• ruokaturvan pettäminen,
• jo olemassa olevat poliittiset, uskon-

nolliset ja etniset ristiriidat,
• heikko hallinto ja
•  suurvaltojen eturistiriidat.

Tieteellisten skenaarioiden ja poliittis-
ten pamflettien lisäksi ilmastonmuutos 
ja siihen liittyvät sodat ovat jo olleet ai-
heena lukuisissa science fiction -romaa-
neissa ja -filmeissä. Niissä tulevaisuuden 
maailma on sekasortoinen ja romahta-
nut, valtaa pitävät ryöstelevät rosvojou-
kot ja sotilaskasit tai diktatuurit. Enna-
kointia nämäkin teokset ovat.

Ilmaston muuttumisen lisäksi itse il-
mastopolitiikka voi aiheuttaa konflik-
teja, kun eri maiden intressit joutuvat 
ristiriitaan keskenään. Tähän asti näi-
tä ristiriitoja on pystytty käsittelemään 
neuvotteluteitse, mutta miten käy tule-
vaisuudessa, jos aika alkaa loppua ja ra-
jutkin toimet käyvät välttämättömiksi? 
Riski seuraaville tapahtumille kasvaa:

• Vapaamatkustajia ei enää sallita.
• Fossiilisia polttoaineita tuottavat maat 

pakotetaan jättämään hiili maahan. 
• Rauhaan pakottaminen saa rinnalleen 

ilmastopolitiikkaan pakottamisen.
• Ilmastonmuokkausta halutaan tehdä, 

mutta sen toteuttamistavoista ei päästä 
yksimielisyyteen, koska se tulee muut-
tamaan säätä eri alueilla eri tavoin.

Ilmastonmuokkaus ei tällä hetkellä ole 
vielä keskeisessä roolissa ilmastopolitii-
kassa, vaikka sen menetelmien kehittä-
minen on jo vakavasti otettavien tieteel-
listen tutkimusten ja kehityshankkeiden 
kohteena. Ilmastonmuokkauksen mer-
kitys voi nopeastikin kasvaa, jos saadaan 
uusia hälyttäviä tietoja ilmastonmuu-
toksen etenemisestä, päästöjen rajoitta-
minen osoittautuu todella hankalaksi ja 
päästöjen vähentämisen tavoitteista jää-
dään ratkaisevasti jälkeen.

Ilmastonmuutoksen synnyttämiin 
uhkakuviin on kuitenkin syytä suhtau-
tua varauksella. Ne eivät välttämättä to-
teudu, jos poliittista tahtoa löytyy ongel-
mien ratkaisemiseksi. 

ilmastosotien uhkaa on ilmassa
– Antero Honkasalo –

Hallituksemme ympäristöpo-
litiikkaa kuvaa hyvin se, että 
Vuotoksen allasta vyörytetään 

edelleen Korkeimman hallinto-oikeu-
den ehdottomasta rakennuskiellosta (v. 
2002) huolimatta. Valtaa siirretään kes-
kustan hallitsemille paikalliselimille, ku-
ten Lapin Liitolle, joka työntää allasta 

tulvasuojelun nimissä maakuntakaavaan 
Kemihaaran altaana. Liitto ei ole välit-
tänyt asiantuntijaviranomaisen, Lapin 
ELY-keskuksen, eriävästä mielipiteestä 
eikä asianosaisten kuntien kielteisestä 
kannasta.

Tulvasuojelulle on parempia vaihto-
ehtoja. Patoaltaita ei EU:n tulvadirek-

tiivissä edes mainita. Luonnollisten tul-
vatasanteiden kunnostus tulisi selvittää 
Kemijoen osalta sekä ennallistaa metsä-
ojituksia ja aurauksia.

EU:n vesipuitedirektiivi korostaa 
voimakkaasti vesistöjen edelleen paran-
tamisen tärkeyttä ja vielä puhtaiden ve-
sien tilan säilyttämistä. Suomen ei tuli-

vesien Pilaaminen murentaa uskoa oikeusvaltioon
– Marjatta Näätänen –

si laista piittaamatta tuhota ja myrkyt-
tää vielä jäljellä olevia luonnontilaisia, 
puhtaita vesiä. Professori Pentti Malas-
kan sanoin: kaikkein tärkeintä on, et-
tä suomalaisilla säilyy usko siihen, että 
maa on oikeusvaltio.
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Sota ei yhtä miestä kaipaa mutta 
rauha jää kyllä kaipaamaan Ristoa

Risto Kekkonen 
1925-2016

Suomalaisen rauhanliik-
keen monipuolinen aktivis-
ti, Tekniikka elämää palve-
lemaan -järjestönkeskeinen 
toimija Risto Kekkonen kuo-
li Helsingissä 7. lokakuuta. 
91-vuotiaana. 

Pitkän työuransa hän teki 
Oy Kutter Ab:n bussitehtaalla, jossa hän toteutti yhdes-
sä vaimonsa, kuuluisan rauhankasvattajan Helena Kek-
kosen kanssa ideoidun solidaarisuusbussin rakentamisen 
talkootyöllä ja lahjoituskeräyksillä sekä sen toimittami-
sen Etelä-Afrikan vapautusliikkeen ANC:n pakolaiskou-
lulle Tansaniaan. 

Jäätyään eläkkeelle hän omistautui täysipainoisesti rau-
hantyöhän ja kehitysmaiden tukemiseksi. Euro-ohjusten 
vastustamisesta noussut laaja rauhanliike yhdisti 1980-lu-
vulla ydinaseiden ja varustelun kritiikin sotien syiden juu-
rimiseen ja globaalin tasa-arvon edistämiseen sekä ympä-
ristökysymyksiin. Tähän liittyi myös ympäristöstä huoleh-
timinen ja uusien energiaratkaisujen ajaminen. 

Risto oivalsi, että halvat, kierrätysmateriaaleista raken-
nettavat aurinkokeittimet voisivat olla avainasemassa ke-
hitysmaiden köyhimpien ihmisten auttamisessa. Hän te-
ki jatkuvasti työtä keitinmallien kehittämisessä. 

Risto osallistui aktiivisesti rauhanjärjestöjen toimintaan 
loppuun saakka. Hän oli tuttu näky seminaareissa, mie-
lenosoituksissa ja järjestöjen kokouksissa. Viime päiviin-
sä asti hän teki aloitteita, osallistui vetoomuksiin ja laati 
artikkeleita ja yleisönosastokirjoituksia. 
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Ydinaseet ovat ainoat joukko-
tuhoaseet, joiden hallussapi-
toa, kehittelyä ja käyttöä ei ole 

kielletty kansainvälisillä sopimuksilla. 
Ydinaseiden laillista asemaa säädellään 
ydinsulkusopimuksella. Sen mukaan 
useimmat maailman valtiot suostuvat 
olla hankkimatta ja kehittämättä ydin-
aseita. Vastavuoroisesti niillä on oike-
us saada käyttöönsä ydinvoimaan ja 
radioisotooppien käyttöön tarvittavaa 
teknologiaa. Ydinaseiden hallintaoike-
us on viidellä valtiolla: Yhdysvallat, Ve-
näjä, Kiina, Ranska ja Iso-Britannia. 
Niillä on myös velvollisuus neuvotella 
keskenään ”hyvässä uskossa” ydinasear-
senaaliensa täydellisestä hävittämises-
tä. Ydinsulkusopimuksen ulkopuolella 
ovat muut tämänhetkiset ydinaseval-
tiot: Intia, Israel, Pakistan ja Pohjois-
Korea.

Koska viisi ”virallista” ydinaseval-
tiota ei ole toteuttanut ydinaseriisunta-
velvoitettaan, kansalaisjärjestöt ovat jo 
kolmatta vuosikymmentä ajaneet ydin-
asekieltosopimusta. Esimerkiksi INE-
Sin aliverkosto INESAP (International 
Network of Engineers and Scientists 
Against Proliferation) yhdessä mm. la-
kimiesten  järjestön IALANAn (Inter-
national Association of Lawyers Against 
Nuclear Arms) kanssa laati jo 1990-lu-
vulla yksityiskohtaisen ydinasekielto-
mallisopimuksen. 

Vaatimus ydinasekieltosopimuksen 
solmimisesta sai uutta vauhtia tällä vuo-
situhannella ICAN-verkoston (Interna-
tional Campaign to Abolish Nuclear 
weapons) perustamisen ja toiminnan 
myötä. Valtiotason liittolaisia ICAN sai 

Meksikosta, Norjasta ja Itävallasta, jot-
ka järjestivät ydinaseiden humanitaari-
sia vaikutuksia käsittelevän konferens-
sisarjan. Nyky-yhteiskunta tietoverk-
koineen ja energiariippuvuuksineen on 
erikoisen haavoittuva ydinsodan vai-
kutuksille. Lisäksi yhä tarkempien il-
mastomallien avulla suoritetut laskut 
osoittavat että jo rajoitettu ydinsota – 
esimerkiksi Intian ja Pakistanin välillä 
– aiheuttaisi kymmenisen vuotta kes-
tävän globaalin ydintalven. Se johtaisi 
maailmanlaajuiseen nälänhätään.

Ydinsulkusopimuksen seurantakon-
ferenssejä järjestetään joka viides vuosi. 
Kevään 2015 konferenssi päättyi tunne-
tusti fiaskoon. Tästä turhautunut jäsen-
valtioiden enemmistö päätti YK:n vii-
mesyksyisessä yleiskokouksessa, että YK 
perustaa avoimen työryhmän (open-
ended working group) keskustelemaan 
ydinaseriisunnan tulevaisuudesta ja eri-
koisesti ydinasekieltosopimusta valmis-
televista toimenpiteistä1. 

Tämä työryhmä kokoontui Geneves-
sä kolme kertaa tämän vuoden aikana: 
helmikuussa, toukokuussa ja elokuussa. 
Ydinasevaltiot eivät osallistuneet työryh-
män työskentelyyn, mutta ”virallisten” 
ydinasevaltioiden näkökohtia toivat esil-
le niiden ”asiakasmaat”, lähinnä Aust-
ralia ja Kanada. Työryhmän enemmis-
töpäätöksellä syntynyt loppulausunto 
esittää että YK ensi vuonna järjestää kon-
ferenssin valmistelemaan sitovaa ydin-
asekieltosopimusta. Parhaillaan menos-
sa olevassa YK:n yleiskokouksessa useat 
valtiot, mm. Itävalta, ovat jo ilmoitta-
neet tuovansa tämänsisältöisen päätös-
lauselmaehdotuksen pöydälle. On mitä 

todennäköisintä, että yleiskokous tulee 
hyväksymään sen.

Suomi piti työryhmässä matalaa 
profiilia ja puolsi ”pienten askelten 
politiikkaa”, jonka mukaan ydinaserii-
suntaa pitäis viedä eteenpäin olemassa 
olevien sopimusten ja järjestöjen puit-
teissa. Ilmeisesti Suomi haluaa pysyä 
erinomaisissa väleissä ydinasevaltioiden 
kanssa ja katsoo, että se takaa parhaiten 
Suomen mahdollisuudet toimia tarvit-
taessa välittäjänä. Työryhmän loppulau-
suntoa koskevassa äänestyksessä Suomi 
(kuten myös mm. Ruotsi) äänesti tyh-
jää. Suomen ICAN-verkosto on vedon-
nut Ulkoasiainministeriöön sen puoles-
ta, että Suomi asettuisi yleiskokoukses-
sa tukemaan ydinasekieltokonferenssia.

Riippumatta Suomen kannasta on 
siis todennäköistä, että saamme näh-
dä ydinasekieltosopimuksen ensiaske-
leita vuoden 2017 aikana. Vaikkakaan 
kaikki ydinasevaltiot eivät tule osallis-
tumaan tähän työhön, asettaa kieltoso-
pimus niillekin moraalisen velvoitteen 
vähentää ydinaseittensa lukumääriä ja 
luopumaan käytöstä ja käytön uhasta. 
Samankaltainen strategia on toiminut 
maamiinasopimuksen, rypäleasesopi-
muksen ja asekauppasopimuksen ta-
pauksissa. Se toiminee ydinaseidenkin 
kohdalla, varsinkin kun vaakalaudalla 
on ihmiskunnan tulevaisuus.

1.  Yleiskokouksissa päätökset tehdään
 äänestämällä erotuksena ydinsulku-

sopimuksen seurantakonferensseissa 
käytetystä konsensus-periaatteesta. 
Yleiskokouksissa Turvallisuusneuvoston 
pysyvillä jäsenillä ei ole veto-oikeutta.

kun ydinvoima tai 
radioaktiivinen jäte 
ei ”säteile”

”Ydinvoimala ei säteile ulospäin ja on 
siksi vaaraton.” Näin kuuluu Säteilytur-
vakeskuksen (STUK) ja ydinteollisuu-
den yleinen myyntiväite ydinvoimasta. 
Kaivoksista voidaan väittää, että jätteet 
eivät säteile jonkin tietyn etäisyyden 
päähän. Tällöin säteilyllä tarkoitetaan 
suoraa gammasäteilyä (ks. faktalaatik-
ko).

Tutkija Mika Flöjt hämmästeli tä-
tä väitettä Fennovoiman kansalaiskuu-
lemisissa, kun ydinvoiman tarkkailura-
porteissa kerrottiin radioaktiivisten ai-
neiden päästöistä mereen ja ilmaan. 
STUKin pääjohtaja kiisti säteilypääs-
töt, kunnes Flöjt alkoi lukea keskuksen 
omaa raporttia. Vaikka voimala ei raken-
teidensa vuoksi päästä suoraa gammasä-
teilyä ulos, vapautetut radioaktiiviset ai-
neet säteilevät. Niillä on päästörajat, jot-
ka perustuvat arvioon ympäristön eniten 
altistuvan henkilön säteilyannoksesta.

Ydinjätteen loppusijoituksen arvi-
oissa käytetty tuhannen vuoden an-
noskeskiarvo ei ole järkevä. Arvioissa 
ymmärretään heikosti luontoon joutu-
neiden radioaktiivisten aineiden biolo-
gista käyttäytymistä ja kertymistä. Jät-
teen uraani ja sen tytäraineet rinnaste-
taan kalliossa olevaan uraanimalmiin.

Koska uraani puoliintuu hitaasti, nä-
mä aineet kuitenkin päätyvät ennem-
min tai myöhemmin maanpinnalle ja 
mereen, eikä niitä voi pakattuna rikas-
teena verrata kiinteään kallioon. Ehkä 
suurimmat ongelmat syntyisivät uraa-
nin kemiallisesta ekotoksisuudesta se-
kä poloniumin biologisesta kertymises-
tä (STUK: Radiologiset perustilaselvi-

tykset: Sokli, Kuusamo, Talvivaara sekä 
Paukkajanvaara 1989). 

talvivaaran uraani

Sanotaan, että Talvivaaran uraani yllätti 
yhtiön. Se liukenikin prosessissa ja päätyi 
Harjavaltaan Norilsk Nickelin sulatolle. 
Myöhemmin ympäristörikosten tutkin-
nassa on ilmennyt, että uraanin liukene-
misesta tiedettiin. Myös ympäristölupa-
asiakirjoihin päätyneet tiedot viittaavat 
siihen, että asia tiedettiin, mutta sitä ei 
haluttu käsitellä luvituksessa.

Toimitusjohtaja Pekka Perä väittää, 
että koska uraania ei aiottu ottaa tal-
teen, sitä tarvinnut luvittaa. Kuitenkin 
asetuksessa 889/2006 määrättiin uraani 
erityisesti luvanvaraiseksi ja Talvivaaran 
lupa hyväksyttiin vasta vuonna 2007. 
Luvan esittelijä on todennut, että tieto 
uraanista olisi vaikuttanut luvitukseen.

Talvivaarassa malmin uraanipitoisuus, 
noin 16 ppm, on vain hieman Suomen 
kallioperän keskipitoisuutta korkeampi. 
Ongelma aiheutuu yhtäältä suurista lou-
hintamääristä ja toisaalta erittäin rikki-
pitoisen mustaliuskeen rapautumisesta. 
Mika ja Lasse Flöjtin kirja ”Kysymyksiä 
Talvivaarasta” tuo myös esiin, että kaup-
pa- ja teollisuusministeriössä (nykyinen 
työ- ja elinkeinoministeriö) tiedettiin jo 
vuosikymmeniä, että Talvivaara ja Sokli 
ovat merkittäviä uraanivarantoja. Toden-
näköinen syy Talvivaaran uraaniongel-
miin oli kiire saada luvitus läpi Lontoon 
pörssilistautumiseen vuonna 2007, kun 
nikkeli oli ennätyshinnoissa.

STUK arvioi, että marraskuun 2012 
suuressa vuodossa Vuoksen vesistöön 
päästettiin korkeintaan 1000 kiloa ja 
Oulujoen vesistöön noin 100 kiloa uraa-
nia. Luvut ovat kiistanalaisia, koska vir-
taamat, joihin ne perustuvat, ovat ilmei-

sesti Talvivaaran ”silmämääräisiä arvioi-
ta” (vuosikertomus 2012). Vuotoveden 
uraanipitoisuus oli kuuden mikrogram-
man luokkaa litraa kohti.

STUKin ja Suomen ympäristökes-
kuksen (SYKE) päästöarvioiden ongel-
mana on myös se, että yksin Oulujoen 
puolen Salminen-järven kerrostunees-
sa alusvedessä on STUKin mittausten 
perusteella ollut noin 100 kiloa uraa-
nia. Mahdollisesti Savon puolen pääs-
töistä osa saostui vesistöön, mutta huo-
nojen selvitysten takia Lumijoki ja Lu-
mijärvi voivat jäädä puhdistamatta ja 
pahoin saastuneet Ylä-Lumijärvi ja Ki-
vijärvi ovat odottaneet kiireellistä puh-
distusta jo neljä vuotta.

STUKin juomaveden radioaktiivi-
suuteen perustuva puuttumisraja on 
100 mikrogrammaa litraa kohti ja ke-
miallinen myrkyllisyyden raja 15 tai 30 
mikrog/l. Ekologisesti uraanin turvara-
ja voi kuitenkin olla puhtaissa makeis-
sa vesissä 0.1–1.0 mikrogrammaa litralta 
(EU SHER 2010,s. 17). Radioaktiivis-

kohti ydinaseiden kieltosoPimusta
– Claus Montonen – 

kaivosten ja ydinjätteen uraani –
riskiä vailla?

– Jari Natunen – 

radioaktiivinen hajoaminen
  

Radioaktiiviset alkuaineet hajoavat säteilemällä hiukkasia. Betasäteily on elekt-
ronisäteilyä. Alfasäteilyn hiukkanen on heliumatomin ydin.

Betasäteilyn kantama on ilmassa noin kymmenen senttimetriä, ja se pysäh-
tyy esimerkiksi paperiin. Alfasäteilyn kantama on vielä lyhyempi. Nämä hiuk-
kassäteilyt eivät siten ole ihmiselle juurikaan vaarallisia elimistön ulkopuolel-
la tai pidemmän etäisyyden päästä. Suurimmat alfa- ja betasäteilijöiden vaiku-
tukset johtuvat pääsystä ravintoketjuihin.

Kolmas radioaktiivisen säteilyn laji, gammasäteily, on energistä sähkömag-
neettista säteilyä. Gammasäteilyä syntyy joidenkin ydinhajoamisten yhteydes-
sä. Se etenee ilmassa säteilynä ja voi vaikuttaa pitkänkin matkan päästä. Toi-
saalta sen vaikutus pienenee suhteessa etäisyyden neliöön ja se pysähtyy tihei-
siin kiinteisiin aineisiin, kuten metalliin.

Terrafame-Talvivaaran purkuputken 
työmaa Nuasjärvellä, kesä 2015.   

ten aineiden ekologinen tarkastelu puut-
tuu kaivosten luvista.

Toisin kuin STUK on väittänyt, 
on Talvivaaran kiertoliuoksessa myös 
merkittävästi toriumia sekä uraanin 
pitkäikäisistä tytäraineista ainakin Th-
230:tä (Tuovinen 2015, 0.2–0.5ppm 
s.46, t.15 s.47). Luvituksessa täytyy 
huomioida myös lyhytikäiset tytärai-
neet. Radioaktiivisista aineista muut 
viranomaiset sysäävät vastuun STU-
Kille, joka tarkastelee asiaa lähinnä vä-
littömän työsuojelun näkökulmasta. 
 
Valtion Talvivaara, Terrafame, haavei-
lee kaivoksen jatkosta ja uraanin ”tal-
teenotosta”. Geologian professori Mat-
ti Saarnisto on arvostellut voimakkaasti 
näitä spekulaatioita. 8 % rikkiä malmis-
sa ja sivukivessä tarkoittaa 200 kiloa rik-
kihappopäästöjä jokaisesta louheton-
nista. Happo vapauttaa raskasmetallit, 
arseenin ja radioaktiiviset aineet ympä-
ristöön. Kun louhintamäärä on 30 mil-
joonaa tonnia vuodessa, kasvaa tuhat-

vuotisia vahinkoja aiheuttava (Riksre-
visionen 2015) kestävyysvaje jatkuvasti. 
Vastaavia ongelmia on lähes kaikilla kai-
voksilla. Soklissa uraanipitoisuus on sel-
västi Talvivaaraa korkeampi ja toriumpi-
toisuudet vielä paljon korkeampia.

Mikäli hanke etenisi, pitää nämä ai-
neet tytäraineineen tutkia paljon huolel-
lisemmin. Siitä seuraisi todennäköises-
ti merkittäviä kustannuksia ja ongelmia. 
Talvivaara on osoittanut, että kaivokset 
on luvitettava huolellisesti ja kestämät-
tömät hankkeet on hylättävä.

 
Kirjoittaja on biokemisti, FT 

Lähteitä:
EU SHER 2010  ec.europa.eu/health/
 scientific_committees/environmental_risks/

docs/scher_o_123.pdf
Riksrevisionen 2015  riksrevisionen.se/sv/

rapporter/Rapporter/EFF/2015/
 Gruvavfall--Ekonomiska-risker-for-staten/
Tuovinen 2015 helda.helsinki.fi/

handle/10138/157882

 Talvivaaran vaahtoa 
Kalliojoessa, kesä 2015. 
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Kaikessa kehittämisessä, myös 
taloudellisessa toiminnassa, 
on kyse yrityksestä kasvattaa 

ihmisten hyvinvointia, viihtyvyyt-
tä ja onnellisuutta. Metsä on muu-
takin kuin puuta, erityisesti kunnan 
kaltaisen yhteisön omistama metsä. 
Kuntien on syytä tarjota jäsenilleen 
virkistäytymismahdollisuuksia myös 
metsänomistuksensa kautta kuten 
marjastus, sienestys, metsästys, vael-
taminen, kuntoilu, terveyden hoito ja 
luontoharrastus. Nykykäytännön avo-
hakkuut, muokkaukset ja taimikko-
jen harvennukset kuitenkin pilaavat 
metsän virkistyskäytön pitkäksi ajak-
si. Metsäpolut ovat kadonneet käsitel-
lyistä metsistä. Niissä liikkuminen on 
vastenmielistä, usein vaarallista, jopa 
lähes mahdotonta. Kuntalaisilla tulisi 
olla oikeus saada metsistään muutakin 
hyötyä ja iloa kuin vain puun myyn-
titulojen tuomaa vähäistä kevennystä 
verojen maksuun.

Kuntien metsissä pitäisi ryhtyä nou-
dattamaan yksinomaan ekologisesti kes-
tävää jatkuvan kasvatuksen metsänhoi-
toa, joka samalla on taloudellisin vaih-
toehto. Vuoden 2014 voimaan astuneen 
uuden metsälain myötä jatkuvan kasva-
tuksen käytölle ei enää ole lainsäädän-
nöllisiä esteitä. Menetelmää on helppo 
oppia käyttämään perehtymällä aiheen 
uusiin oppikirjoihin (ks. lopun liiteluet-
telo). Jatkuvaa kasvatusta voidaan käyt-
tää välittömästi kaikissa metsissä, taimi-
koista varttuneisiin puustoihin.

jatkuva kasvatus

Jatkuvan kasvatuksen menetelmällä 
metsä on jatkuvasti eriasteisesti peit-
teellinen eli puustoinen eikä alahar-
vennusta eikä avohakkuuta tehdä. Si-
ten metsä sisältää parhaimmillaan 
usean puulajin kaikenkokoisia ja eri-
ikäisiä puita. Jatkuvaa kasvatusta voi-
daan kuitenkin käyttää kaikissa met-
sissä taimikoista varttuneisiin, kun 
päätavoitteena on välttää avohakkuu. 
Hakkuutapoja on siten useita erilaisia: 
yläharvennus, ylispuuhakkuu, isojen 
puiden poimintahakkuu, siemen- ja 
suojuspuuhakkuu yläharvennusperi-
aatteella sekä reikähakkuu (latvusauk-
ko < 0,1 ha). Näitä hakkuutermejä, 
mieluiten kahta ensin mainittua, on 
syytä käyttää metsänkäyttöilmoituk-
sessa viranomaisille.

jatkuvan kasvatuksen 
hakkuilla

• säilytetään luonnon monimuotoi-
suus, sillä metsässä on runsaasti linnuille 
ja muille eläimille tärkeitä suoja-, ruoka- 
ja pesäpaikkoja, joista erityisesti metsä-
kanalinnut hyötyvät, 
• puut ottavat ravinteensa sienirihmas-
tojen välityksellä. Avohakkuu ja kanto-
jen ylösrepiminen heikentävät ja jopa tu-
hoavat sienten kasvua ja samalla terveen 
metsän kehitystä. Jatkuva kasvatus säilyt-
tää välttämättömän juurisieniyhteyden,  
• maisema pysyy jatkuvasti esteettises-
ti miellyttävänä, 
• metsän virkistysarvot säilyvät pysy-
västi,  
• metsän muu monikäyttö on jatku-
vasti mahdollista: marjastus, sienestys, 
ulkoilu, terveyden vaaliminen,  luonto-
matkailu ym. Kansalaisten etu on, että 
metsä soveltuu kaikissa kasvatuksen vai-
heissa myös näihin tavallisen ihmisen 
tarpeisiin,
• metsä tuottaa jatkuvasti korkealaa-
tuista puuta sitä vaativiin tarkoituksiin,
• vähätöisyys on todella suuri etu omis-
tajalle. Vain hakkuu säännöllisin välein, 
esimerkiksi joka 10.–20. vuosi. Hakkuis-
sa saadaan puuta kaikkeen käyttöön, 
• myrsky- ja tuulituhot jäävät vähäi-
siksi, koska tuuli ei pääse puhaltamaan 
metsän läpi kovalla voimalla kuten ala-
harvennetussa ja raivatussa metsässä, 
• julkisen avustusrahoituksen tarvet-
ta ei ole,
• metsänomistajan kannalta on talo-
udellisesti edullista, että puunmyynti 
voidaan ajoittaa heiluvien suhdantei-
den mukaisesti. Aina on myytävää. Jos 
hinta ei ole riittävä, voi antaa puiden 
kasvaa parempia suhdanteita odotellessa,
• menetelmän hakkuut tuottavat met-
sänomistajalle (erityisesti yhteisölle) 
enemmän rahaa vähemmällä vaivalla 
kuin nykykäytäntö, jossa avohakkuuvai-
heessa huomioidaan yksinomaan puun-
jalostusteollisuuden ja metsäorganisaa-
tioiden hetkelliset intressit,
• metsälain vaatimukset toteutuvat. 
Niiden mukaan metsän käytön tulee olla 
taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalises-
ti kestävää ja
• tieteellisesti tutkitut ja julkaistut kas-
vatusmallit ovat valmiina välittömästi 
käytettäviksi taloudellisesti hyvin kan-
nattavasti ja ympäristölle edullisesti kai-
kissa sekä erirakenteisissa metsissä että 

tasarakenteisten puupeltojen palautta-
miseksi luonnollisen erirakenteisiksi.

Ei ole olemassa yhtään tutkimusta, jossa 
olisi osoitettu, että nykykäytännön puu-
peltokasvatus eli alaharvennus-avohak-
kuu-viljelymenetelmä tuottaisi eniten 
rahaa. Myöskään ei ole osoitettu, että se 
olisi metsien monimuotoisuuden ja mo-
nikäytön kannalta edullisin vaihtoehto, 
mutta päinvastaisia tutkimustuloksia on 
runsaasti. Tutkimukset, joita on tehty jo 
pitkään Suomen lisäksi useissa muissa 
maissa, osoittavat jatkuvan kasvatuksen 
hakkuut taloudellisesti tuottavimmiksi 
sekä metsien monimuotoisuuden ja mo-
nikäytön kannalta edullisimmiksi met-
sänhoidon vaihtoehdoiksi. 

Puupeltokasvatus perustuu vuonna 
1948 laadittuun ns. harsintajulkilausu-
maan, joka julisti metsien kasvattamisen 
tasaikäisinä olevan tuottoisinta. Julkilau-
suma ei kuitenkaan perustunut yhteen-
kään tieteelliseen tutkimukseen. Se ajet-
tiin käyttöön vain arvovallalla painostaen 
ainoaksi hyväksyttäväksi, jotta teollisuus 
sai halvalla ostaa pientä keskenkasvuista 
puuta. Eri menetelmien tutkimiseen ja 
vertailuun suhtauduttiin kielteisesti. Tut-
kimustyö jopa estettiin pitkiksi ajoiksi ja 
arvovaltasyistä jatkuvan kasvatuksen tut-
kimukseen ja käyttöönottoon on viran-

omaisten taholta suhtauduttu kielteisesti. 
Pelätään, että paljastuisi Suomessa nou-
datetun jo yli 50 vuoden ajan kaikin ta-
voin, myös taloudellisesti, epäedullista 
metsänkäsittelymenetelmää.

Jatkuvaan kasvatukseen perustuva 
ekologistaloudellinen metsänhoito on 
parhaiten tuottava menetelmä nimen-
omaan yksityisen metsänomistajan ja 
erityisesti  yhteisömetsänomistajan kan-
nalta, koska uudistamis- ja taimikonhoi-
tokulut ovat erittäin vähäiset.   Avohak-
kuumenettely on kannattavaa vain osta-
japuolen, siis itse korjuutyön teettävien 
yhtiöiden kannalta, sillä metsänomistaja 
maksaa aiheutuvat kustannukset. Kun-
nat eivät myöskään saa valtion tukirahaa 
hoitotöihin eivätkä korvauksia myrsky-
vahingoista tai hirvien ja myyrien aihe-
uttamista taimituhoista, joita nykykäy-
täntö massiivisesti aiheuttaa.

Lisää tietoa aiheesta:
Pukkala Timo, Lähde Erkki ja Laiho Olavi. 

2011, Metsän jatkuva kasvatus, 
 Porvoo 2011, www.monsu.net
Lähde Erkki ja Pukkala Timo (toim.). 2013. 

Alikasvoksesta ylispuuksi, Helsinki, 
 tilaus@monsu.net
Lähde Erkki. 2015. Suomalainen metsäsota. 

Miten jatkuva kasvatus voitti avohakkuun. 
Intokustannus. Helsinki.

jatkuva kasvatus kuntien metsien 
hoidon ja hakkuun menetelmäksi

Sen jälkeen kun vuonna 1948 vesi-
voimakäyttöisenä alkanut (Kuva 1) 

ja vuodesta 1972 alkaen pääasiassa ras-
kaalla polttoöljyllä toiminut johdin-
bussiliikenne vuonna 1976 lopetettiin, 
Tampereen joukkoliikenne on ollut ko-
konaan fossiilidieselkäyttöinen. Jo vuo-
desta 1953 alkaen dieselbussit ovat lii-
kennesuoritteella mitaten olleet tärkein 
joukkoliikennemuoto. Vuonna 1988 
loppuneen fossiilidieselkäyttöisen lähi-
junaliikenteen osuus oli pieni. Nyky-
ään busseilla toteutetaan valtaosa liiken-
nesuoritteesta täydentävinä ratkaisuina 
palveluliikenteen minibussit ja tila-au-
tot, jotka kaikki kulkevat fossiilisella die-
selpolttoaineella.

Tampereen kaupunginvaltuusto 
päätti vuonna 2007, vastauksessaan 
biopolttoaineiden käyttöönottoa kos-
kevaan valtuustoaloitteeseen, että bio-
polttoaineita ei oteta Tampereella käyt-
töön joukkoliikenteessä eikä kaupun-
gin ajoneuvokannassa. Tätä päätöstä 
täydentää parhaillaan suunnitteilla ole-

tamPereen ja malmön 
joukkoliikenteen uudistus

va Tampereen seudun jätevesien keskus-
puhdistamo, jossa jätevesiliete on tarkoi-
tus polttaa estäen biokaasuresurssin hyö-
dyntämisen bussiliikenteessä. Kyse on 
kunnallispoliittisesti merkittävästä rat-
kaisusta, sillä jäteveden tiedetään olevan 
Ruotsin 2500 biokaasukaupunkibussin 
tärkein polttoaineen lähde.

Vuonna 2011 valmistuneen yleis-
suunnitelman jälkeen Tampereella on 
valmisteltu raitiovaunuliikenteen aloit-
tamista. Fossiilidieselbussit jäävät edel-
leen selvästi tärkeimmäksi joukkoliiken-
nemuodoksi, mutta niitä täydennetään 
fossiilisähkökäyttöisillä raitiovaunuil-
la. Niillä toteutetaan kaksi suurimpien 
liikennemäärien linjaa kokonaispituu-
deltaan 23,4 km siten, että 17,8 km on 
omilla erilliskaistoilla, joihin autoliiken-
teellä ei ole pääsyä. Vuoroväli on ruuh-
ka-aikoina 7,5 minuuttia ja keskinopeus 
20 km/h. Suunnitelmien mukaan raitio-
tie otettaisiin käyttöön vaiheittain vuosi-
na 2018-2022. Viimeisin kustannusar-
vio on 400 miljoonaa euroa. 

tampereella suunnitellaan bussiliikenteen täydentämistä raitiovaunuliikenteellä 
vuosien 2018-2022 välillä. tampereen suunnitelmaa vertaillaan tässä malmön 
vuonna 2014 toteuttamaan joukkoliikenneratkaisuun ottaen huomioon 
näiden kaupunkien historialliset taustat. joukkoliikenteessä kuten kaikissa 
energia järjestelmissä primäärienergiavalinnat ovat kaikkein olennaisimpia, 
koska ne määrittävät kehykset järjestelmien elinkaaren ympäristövaikutuksille. 
teknologiavalinnoilla vaikutetaan paikallisiin ympäristövaikutuksiin. tampereen 
ja malmön vertailu on kiinnostava, koska ne ovat päätyneet sekä primääri-
energia- että teknologiavalinnoissaan vastakkaisiin ratkaisuihin.

Tampereen raitiotien vuonna 2014 täydennetyn yleissuunnitelman kansikuva.

Malmössä on yhtäjaksoisesti käytet-
ty vaihtoehtoisia kaupunkibus-

sien polttoaineita vuodesta 1987 lähti-
en, jolloin maakaasu otettiin käyttöön 
ensin tavallisissa kaupunkibusseissa ja 
vuodesta 1998 alkaen hybridibusseissa. 
Fossiilidieselbusseista ja maakaasubus-
seista luovuttiin vähitellen, ja vuoden 
2015 lopussa saavutettiin tilanne, jossa 
kaikki Malmön kaupunkibussit kulki-
vat kunnallisesta jätevedestä ja kiinteäs-
tä biojätteestä valmistetulla biokaasulla. 
Niitä täydentävät palveluliikenteen mi-
nibussit sekä alueliikenteen bussit kul-
kevat 100 % biopolttoaineilla, pääasias-
sa biokaasulla. Lähijunaliikenne siirtyi 
100 % uusiutuvan energian käyttöön jo 
1990-luvun alussa. 

Malmöstä tuli vuonna 2014 ensim-
mäinen Ruotsin kaupunki, joka ot-
ti BRT-teknologian kunnallisen jouk-
koliikenteen käyttöön. BRT (Bus Ra-
pid Transit) tarkoittaa erityisen suuria, 
2-nivelisiä ja 20-30 metriä pitkiä busse-
ja niitä varten rakennetuilla nopean lii-
kenteen erityislinjoilla (Kuva 3). Hyvin 
suunniteltu BRT-järjestelmä kykenee 

tapaus tampere

tapaus malmö

Malmön Van Hool ExquiCity 24 -BRT-bussit ovat 24 metriä pitkiä, 2-nivelisiä, 
4-akselisia ja 4-ovisia biokaasuhybridibusseja, jotka kulkevat kunnallisesta 
biojätteestä valmistetulla biokaasulla.

Skånen maakunnan joukkoliikenteen autokanta vuoden 2015 lopussa.

Laatu: Puupellon höttöpuuta (vasen) ja jatkuvan kasvatuksen 
laatupuuta (oikea)

Rakennekuva: Puupeltoa (vasen) ja jatkuvan kasvatuksenmetsää (oikea).

– Ari Lampinen –– Erkki Lähde –

raitiovaunuja vastaavaan palvelutasoon 
joukkoliikenteen suuren kapasiteetin 
nopeiden runkolinjojen toteutuksessa. 
Malmön biokaasuhybriditeknologiaa 
edustavat BRT-bussit kulkevat 17 km 
pituista reittiä, jonka varrella on 20 ase-
maa. Vuoroväli on 5 minuuttia ja mat-
kustajakapasiteetti on 2200 matkusta-
jaa tunnissa. Reitistä 10 km on erotettu 
punaisella kaistalla muun autoliikenteen 
käytössä olevista kaistoista. Malmön 
BRT-järjestelmän investointikustannuk-
set olivat 20 miljoonaa euroa. Erinomai-
sen talouden lisäksi tämä Malmöexpres-
sen-linja on parantanut kaupunki-ilman 
laatua ja palvelutason kasvun takia vä-
hentänyt henkilöautoilua. Tämän seu-
rauksena Malmössä on päätetty rakentaa 
toinen BRT-linja vuosina 2017-2018. 

Malmön toiminta on osa Skånen 
maakunnan kattavaa joukkoliikenteen 
uudistamista. Vuoteen 2020 mennessä 
Skånen kaikki joukkoliikenne käyttää 
pelkästään uusiutuvia energialähteitä. 
Edistymisen aste vuoden 2015 lopussa 
on esitetty oheisessa taulukossa.

Metaani-
autot (MGV)

Diesel-
autot

Sähkö-
autot
(EV)

Kaupunkibussit: 100 % UE 445 0 5

Alueliikenteen bussit: osaksi biopolttoaineilla ja osaksi fossiilisilla 
polttoaineilla (100 % UE vuonna 2018)

436 127 0

Palveluliikenteen minibussit, tila-autot ja erikoisautot: osaksi 
biopolttoaineilla ja osaksi fossiilisilla polttoaineilla (100 % UE 
vuonna 2020)

266 84 0

YHTEENSÄ 1147 211 5

Osuus 84 % 15 % 0,4 %

K
uvat: Erkki Lähteen arkistosta

K
uva: Ari Lam

pinen
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Tekniikka elämää palvelemaan
Tekniken i livets tjänst
Technology for Life

kutsu 
syyskokoukseen 
Tekniikka elämää palvelemaan ry:n syyskokous 
pideTään Töölön kirjasTossa osoiTTeessa
 TopeliuksenkaTu 6, Helsinki 
lauantaina 12.11.2016 klo 12.15

kokouksessa käsiTellään 
säänTömääräiseT asiaT, kuTen: 

- vaHvisTeTaan ToiminTasuunniTelma, 
Tulo- ja menoarvio sekä liiTTymis- ja 
jäsenmaksujen suuruudeT vuodelle 2017. 

- valiTaan HalliTuksen puHeenjoHTaja ja jäseneT. 

kokouksen yHTeydessä on Tarjolla 
syöTävää ja juoTavaa.

tervetuloa 
kaikille avoimeen 
syysseminaariin
Töölön kirjasTo, TopeliuksenkaTu 6, Helsinki
lauantaina 12.11.2016 klo 13.15–16

kokouksen jälkeen klo 13.15 

eero Paloheimo 
Tulee puHumaan uniTe THe armies –kampanjasTa 
ja muusTa maailman ympärisTön Tilaan 
ja suojeluun liiTTyväsTä. 
alusTuksen jälkeen on aikaa keskusTelulle.

seminaariin on vaPaa Pääsy. 
tervetuloa!

  Kehitysyhteistyöhankkeet
TEPin kehitysyhteistyöhankkeilla parannetaan kehitysmaiden 
 perustoimeentuloa, naisten asemaa ja ympäristön tilaa  edistämällä 
paikallisia voimavaroja hyödyntävää luotettavasti toimivaa, yksin-
kertaista, vähän pääomaa ja energiaa vaativaa tekniikkaa. Pääpaino 
on opetuksessa ja siihen liittyvissä välinehankinnoissa. Hankkeilla 
on rahankeräysluvat.

Keräysluvan saaja: Tekniikka elämää palvelemaan – 
Tekniken i livets tjänst ry
Luvan myöntänyt viranomainen: Poliisihallitus
Luvan numero: POL-2015-9671
Luvan myöntämisajankohta: 21.12.2015
Keräyksen toimeenpanoaika: 21.12.2015-20.12.2017
Keräysalue: Koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta
Keräysvarat on tarkoitus käyttää vuosina 2016-2017

TUKiKOHTEEMME:
Ekotekniikan edistäminen kehitysmaissa edistää tarpeen mukaan 
ekologisen tekniikan kehittämistä ja käyttöä yhteistyökohteissa.
Tuki: FI 62 8000 1971 2608 08, viite 1232

Rauhankasvatus edistää rauhankulttuuria, -opetusta ja -kasvatusta 
Suomessa ja kehitysmaissa.
Tuki: FI 15 8000 2810 6262 25, viite 1232

Mogadishun naisten valmentava ammattikoulu -hanke muuntaa 
entisen tyttöjen peruskoulun naisten parturikampaajaja 
kosmetologikouluksi Somalian Mogadishussa. Vähälle jääneen 
naisten koulutuksen tukeminen varmistaa myös heidän lastensa 
opiskelumahdollisuudet parantaen näin toimeentuloa, 
tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia.
Tuki: FI 15 1020 3000 1357 05, viite 1232

www.tekniikkaelamaaPalvelemaan.fi

 KiiTOS!

Kiitokset jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille. Tukenne on nyt 
erityisen tärkeää, kun emme saa valtion tukea rauhantyöhön tai 
uusiin kehitysyhteistyöhankkeisiin.

Jos haluat liittyä TEPin jäseneksi, niin se onnistuu maksamalla 
vuosittaisen jäsenmaksun. Vuonna 2016 jäsenmaksu on:

Varsinainen jäsen 25 euroa
Opiskelija  10 euroa
Työtön  10 euroa
Kannatusjäsen 250 euroa

Tilille: FI53 8000 1101 4723 49
Maksun saaja: TEP ry

Muista antaa postiosoitteesi ja sähköpostiosoitteesi Viesti-kentässä!


