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Tekniikka elämää palvelemaan 
ry (TEP) viettää tänä vuonna 
35-vuotis päiväänsä. Juhlia viete-
tään työn merkeissä. Vuosiin on 
mahtunut paljon projekteja muun muassa 
Nepalissa, Namibiassa, Etiopiassa, Soma-
liassa ja Boliviassa. Aurinkoenergian kuten 
aurinko keitinten hyödyntäminen yhtenä 
maailman metsä katoa estävänä keinona 
on tärkeää. Maailman keuhkoja, metsiä, 
tuhoutuu edelleen kovaa vauhtia. Syitä on 
monia lihakarja talouden laidunalueista vä-
estönkasvun vaatimaan urbanisoitumiseen.

Nepalissa oli järkyttävää nähdä, miten 
naiset kantoivat nääntyneinä valtavia puu-
kuormia vain saadakseen laitettua ruokaa 
perheelleen. Aurinkokeittimien avulla voi-
daan vähentää metsien häviämistä. Ilmasto-
muutoksen tutkimuksissa onkin tullut esille 
metsittämisen ja metsien suojelun tärke-
ys. Ilman happipitoisuus, joka on jo nyt 
laskenut, on saatava nousemaan ja hiili-
dioksidipitoisuus laskemaan. Fossiilisten 
polttoaineiden hiilidioksidia lisäävä vai-
kutus saadaan vähenemään, kun otamme 
ekotekniikan käyttöömme niin yrityksissä 
kuin kodeissa. Ekotekniikan käytännön 
sovellukset ovatkin 25.4. pidettävän kevät-
seminaarimme aiheena.

Tekniikka elämää palvelemaan on myös 
vuosikymmenten ajan ollut rauhan asi-
alla. TEP on yksi Nobel-palkinnon tänä 

vuonna saaneen ICAN-järjestön 
perustaja jäsenistä ja monet yhtey-
det järjestöön ovat olleet TEP:in 
rauhantoimintaa. Ja työmme jatkuu. 

Rauhantyön ja ekotekniikan edistämisen 
ohella haluamme myös auttaa kehitysmaita 
käyttämään ja kehittämään soveltuvia eko-
logisia vaihtoehtoja. 

Kaikkien jäsenten tuki on ollut aina 
välttämätöntä toiminnallemme. Yhdessä 
teemme mahdolliseksi rauhanomaisemman 
ja ympäristöystävällisemmän maailman. 
Koska Suomen nykyinen hallitus on pie-
nentänyt ja meiltä suorastaan poistanut vi-
rallisen tukensa, jäsenmaksut ja tuki maksut 
ovat enemmän kuin ”kullanarvoisia.”

TEP on avoinna kaikille, jotka haluavat 
toimia vapaaehtoisesti rauhan ja ympäris-
tön hyväksi. Ja TEP on kiitollinen kai-
kille jäsenilleen ja tukijoilleen. Tervetuloa 
mukaan toimintaan ja jäseneksi. Jäseneksi 
voi tulla myös opiskelija, koululainenkin 
ja ylä ikärajaa ei ole, eikä vaadita teknisen 
alan koulutusta. Me olemme kaikki iästä, 
suku puolesta ja koulutuksesta riippumatta 
”samassa veneessä”, ja tahdomme yhteisen 
kotimme, maapallon olevan rauhan omainen 
ja luonnoltaan elinvoimainen paikka itsel-
lemme ja tuleville sukupolville. ■

Riitta Wahlström, 
sihteeri ja hallituksen jäsen 2018

Pääkirjoitus
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Cafe Carusel on helsinkiläinen kahvila/
ravintola meren rannalla Eirassa. Erityiseksi 
sen tekevät katolla oleva pieni tuulivoimala, 
aurinkopaneelit ja viime kesänä ulkona ollut 
sähköpyörien ja puhelimien kaikille vapaa 
aurinkokennolla toimiva laturi. Lisäksi sisäl-
lä on isot screenit, joissa ilmoitetaan, kuinka 
monta kuppia kahvia on kunakin päivänä 
keitetty aurinkoenergian käyttövoimalla. 
Maaliskuun 18 päivänä keitettiin peräti 
15 000 kuppia kahvia auringon avulla. Li-
säksi Caruselin johtaja Ari Sarmanto on 
talo yhtiönsä Fredrikinkadun pasaasi n:ro 

25:den puheenjohtajana vaikuttanut siten, 
että ison kerrostalon katolla on nyt aurinko-
paneelit.

Ari Sarmanto kertoo, miksi hän on laitta-
nut ekoasiat kuntoon näin laajasti ja huomi-
ota herättävästi. Yksi syy on ilmastomuutos 
ja hälyttävät tutkimustiedot siitä, että jos 
emme tee nyt ekotekoja, tulevaisuus tulee 
olemaan hyvin hankala ihmiskunnalle. Toi-
nen syy on henkilökohtainen sitoutuminen 
olemaan mukana ympäristövastuullisessa 
toiminnassa ja jopa asian sanansaattajana 
esimerkillään muille. Hän haluaa haastaa 

Fredrikinkatu 25:den taloyhtiön aurinkopaneelit. 
Kuva Ari Sarmanto.

Riitta WahlstRöm

Käytännön sovellutuksia aurinko-, tuuli- 
ja merilämpöteknologiasta.

Ari Sarmannon haastattelu
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kaikki skeptikot, jotka epäilevät aurinko-
energian ja esimerkiksi merilämpötekniikan 
taloudellista kannattavuutta. 

TEP:in kevätseminaariin mennessä 
kahvilan aulaan mahdollisesti tulee pieni 
puumökki, joka demonstroi kaikki kesä-
mökin aurinkopaneloimiseen liittyvät lait-
teet ja osoittaa, miten helppoa esimerkiksi 
kesä mökin aurinkopanelointi voi olla. Ari 
Sarmanto onkin laittanut kesämökkiinsä 
aurinkopaneelit jo vuosia sitten.

Mitä ongelmia näiden eri 
teknologioiden laittamisessa on ollut?

Aurinkopaneeleiden laittaminen on käy-
tännössä varsin ongelmatonta ja tarjolla on 
useita eri aurinkovoimayrityksiä asennus-
palveluineen. Kahvilassa tuskin kukaan huo-
masi parin päivän projektia, vaikka katolle 
asennettiin peräti 110 paneelia.

Tuulivoima on pienemmässä roolissa ja 
koska voimala on varsin pieni, sen asenta-
misessa katolle ei ollut mitään ongelmia.

Merilämpöputkien asentaminen sai 
ensin kaupungin taholta vastustusta, kos-
ka kaupunki keskittää mielellään kaikki 
kaukolämpö verkostoon. Merilämpöputkia 
varten tarvittiin kaivauslupa, joka kuitenkin 
saatiin. Putket kaivettiin noin 30 metriä 
kahvilasta merelle. Mereen laitettavat putket 
asetettiin laiturin alle suojaan ja turvaan 
niin, ettei köli tai sukeltaja niihin vahin-
gossakaan tartu.

Mitä hyötyjä koko projektista on tullut?

Taloudelliset hyödyt ovat mitä ilmeisim-
mät. Cafe Caruselin aurinkopaneeleiden 
takaisin maksuaika on 13 vuotta ja ne tuot-
tavat nyt 15-20 % tarvittavasta sähköstä. 
Sen jälkeen on vain tuloa. Merilämpöputket 
ovat vielä tuottoisempia. Takaisinmaksu-
aika on vain 6 vuotta. Taloyhtiön katto-
paneeleiden takaisin maksuaika on 12 vuotta 

ja paneelit tuottavat taloyhtiön yhteisiin 
tiloihin tarvittavan sähkön.

Muut hyödyt olivat kiinnostuksen he-
rääminen ja kahvilan asiakkaiden palau-
te. Facebookiin laitettiin somekampanja, 
tykkäyksiä tuli yli 3000. Samoin monet 
asiakkaat kiittivät, että yritys on tehnyt 
oman osansa ilmastotalkoissa.

Mitä neuvoja antaisit muille, 
jotka innostuvat esimerkistäsi?

Ari toteaa, että oli hyödyllistä ottaa yhteys 
Oulunkylässä olevaan taloyhtiöön, jossa 
jo oli aurinkopaneelit ja kysyä ongelmia ja 
hyötyjä. Tällainen vertaisarviointi on aina 
hyvä, kun ihan uutta alkaa rakentaa. Samoin 
on viisasta kilpailuttaa eri yrittäjät. Halvin 
ei ole aina paras. Ari toteaa olevansa käytet-
tävissä, jos joku muu kahvila/ravintola tai 
taloyhtiö innostuu. Erityisesti merilämpö-
voiman käytön lisääminen olisi hienoa, 
kun asumme merenranta kaupungissa. 
Myös järven- ja joenrantatalot voisivat 
hyötyä vedenlämpöenergia-menetelmästä. 
Jos meren rantatalot ja yritykset siirtyisivät 
käyttämään merilämpö voimaa, Helsingin 
olisi helpompaa siirtyä hiilettömyyteen.

Ari Sarmanto neuvookin muita joko yri-
tyksiä tai taloyhtiöitä rohkeasti ottamaan 
”koppia”, eli toimimaan samalla tavalla. 
Seurauksena on positiivista vaikutusta, yh-
teisöllisyyttä ja ennen kaikkea taloudellista 
hyötyä. Tietoa ja taitoa on jo nyt paljon ja 
mitä enemmän aurinkopaneeleita tilataan 
sitä edullisemmiksi ne tulevat. Niitä valmis-
tetaan jo nyt Suomessa, joten kotimaista 
yrittämistä voi myös tukea. Ja toki luonto 
kiittää. Pienikin teko ilmaston, luonnon 
ja nykyisten sekä tulevien sukupolvien hy-
väksi on aina parempi kuin olla tekemättä 
mitään. ■

Riitta Wahlström on TEPin sihteeri 
ja hallituksen jäsen.
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Yhdysvallat ja Venäjä, joiden hallussa on yli 
90% maailman ydinaseista, ovat molem-
mat uudistamassa strategiset ydinaseensa. 
Saman, vaikkakin pienemmässä mitta-
kaavassa, ovat tekemässä Kiina, Ranska ja 
Yhdistyneet kuningaskunnat. Ydinsulku-
sopimuksen kuudes artikla velvoittaa sopija-
puolia ydinaseriisuntaan. Ydinasevaltiot ovat 
siis tietoisesti rikkomassa sopimusta.

Yhdysvalloissa uusi presidentti on vel-
vollinen esittämään ydinaseohjelmansa 
(nuclear posture review) toiminta kautensa 
alussa. Trumpin hallinto julkaisi oman oh-
jelmansa helmikuussa. Jatkona Obaman 
kausien ohjelmiin siinä esitetään kaikkien 
kolmen strategisen asejärjestelmän uusimis-
ta 2020- ja 2030-luvuilla. Rakennetaan uu-
sia ohjussukellusveneitä, uusia mannerten-
välisiä ohjuksia korvaamaan Minuteman 
III-ohjukset ja uusia pommikoneita se-
kä ilmasta laukaistavia pitkän kantaman 
risteily ohjuksia. Näihin kehitetään myös 
uusia taistelukärkiä.

Uutta Trumpin ohjelmassa on uuden 
sukellus veneistä ammuttavan risteily-

ohjuksen kehittely sekä pienen räjähdys-
voimakkuuden omaavan ydintaistelu kärjen 
kehittäminen. Viimeksi mainittua on tar-
koitus käyttää ”alueellisissa konflikteissa”, 
joiden ei toivota laajeta suursodaksi. Kysy-
myksessä on siis tietoinen ydinsodan kyn-
nyksen madaltaminen ja ydinaseiden käytön 
käytännön tabun rikkominen.

Venäjällä taas presidentti Putin kansa-
kunnan tila -puheessaan maaliskuun alussa 
esitteli laajasti uusia strategisia ydin aseilla 
varustettuja järjestelmiä. Näistä ainoa 
käyttöön otettu on uusi pitkän kantaman 
mannertenvälinen ”Sarmat”-ohjus. Mieli-
kuvituksellisimpia ovat 5-10 kertaa äänen 
nopeudella lentävä liitäjä, ydinkäyttöinen 
robottisukellusvene ja ydinmoottorilla va-
rustettu risteilyohjus (jonka kantama siis 
olisi mielivaltaisen pitkä). Länsimaiset 
tarkkailijat arvioivat, ettei näiden aseiden 
kehittely ole vielä kovinkaan pitkällä, ja että 
teknisten ja eritoten taloudellisten vaikeuk-
sien vuoksi niiden käyttöönotto on erittäin 
epävarmaa. Putinin uho esitellessään uusia 
järjestelmiä oli kuitenkin todellinen.

SarmatICBM : Venäjän Sarmat-ohjus. ColumbiaClassSSBN: Havainnekuva Yhdysvaltojen 
tulevasta Columbia-luokan ohjussukellusveneestä.

Claus montonen

UUSI YDINASEVARUSTELUKIERROS ALKAMASSA
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Putin perustelee uusia asejärjestelmiä 
viittaamalla Yhdysvaltojen provokatiivisiin 
ohjuspuolustusjärjestelmiin, joita asenne-
taan tai on jo asennettu mm. Puolaan ja 
Romaniaan. Kuitenkin Venäjän jo olemassa 
olevat ohjusjärjestelmät läpäisevät helpos-
ti tämän puolustuksen. Todennäköisempi 
syy Putinin sapelinkalisteluun on toisaalta 
sisäpoliittinen – hän haluaa näyttää omil-
leen Venäjän vahvuutta – ja toisaalta yritys 
palauttaa maailman silmissä mielikuva Ve-
näjästä ykkösluokan suurvaltana.

Kiinan reaktiota Yhdysvaltojen ja Venä-
jän avauksiin tulee olemaan mielenkiintoista 
seurata. Kiina, joka on ollut pidättyväinen 
ydinasevarustelussaan, on laajentamassa 
arsenaaliaan rakentamalla ohjussukellus-
veneitä. Tyytykö se tähän, jää nähtäväksi.

YK:ssa neuvoteltiin viime vuonna val-
miiksi ydinasekieltosopimus, jonka tähän 
mennessä 57 valtiota on allekirjoittanut 
ja 6 ratifioinut. Sopimus astuu voimaan, 
kun 50 ratifiointia on rekisteröity. Koska 
122 valtiota oli hyväksymässä sopimus-
luonnosta, on sopimuksen voimaantulo 

vain ajan kysymys. Kuten tunnettua, Suomi 
ei osallistunut sopimusneuvotteluihin eikä 
ole sitä allekirjoittanut.

Ydinasevarustelun kiihtyminen on osoi-
tus suurvaltojen piittaamattomuudesta 
ydinasekieltoon, jota enemmistö maail-
man valtioista kannattaa. Ydinasekielto-
sopimuksen voimaantulo osoittautuu en-
tistäkin tärkeämmäksi. Tässä Suomellakin 
olisi mahdollisuus osoittaa vastuuntuntoaan 
liittymällä sopimukseen. Suomen aikaisem-
pi aktiivinen rooli ydinaseriisunnassa on 
nykyisen kykenemättömän ulkopoliittisen 
johtomme aikana surkastunut passiiviseksi 
”ajopuupolitiikaksi”. Tänä keväänä kokoon-
tuvat konferenssit, ydinsulkusopimuksen 
valmistelukonferenssi Genevessä sekä YK:n 
korkean tason konferenssi ydinaseista New 
Yorkissa, tulevat mitä todennäköisimmin 
osoittamaan ydinasevaltioiden halua pi-
tää kynsin hampain kiinni ydinaseistaan ja 
Suomenkin kannattavan ”pienten askelten” 
ydinaseriisuntapolitiikan vararikkoa. Suo-
men on aikaa vaihtaa leiriä. ■
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TEP valitsi viime vuonna Suomen vuoden ekoauton kolmannen kerran. 
Ehdokkaina olevien automallien ympäristölaadun vaatimusten kiristäminen 
jatkui. Vuonna 2015 ehdokkaat olivat puhtaiden käyttövoimien autoja. V. 
2016 vain ekoautokriteerien läpäisijät olivat valinnassa mukana. Markkinoiden 
kehitys mahdollisti viime vuonna siirtymisen ekoautoista superekoautojen 
aikaan. Puhtaiden käyttövoimien 80:stä merkkimaahantuodusta henkilö-
automallista superekoautotason kriteerit selvitti 17 autoa, jotka edustavat 
kolmea tekno logiaa ja viittä autoluokkaa. Niiden lisäksi ehdokaslistaan 
poimittiin mukaan ekoautotasolta Suomen markkinoiden ensimmäinen SEV-
teknologian edustaja.

Suomen ekoauto 2017 julkistettiin seminaarissa 26.11.2017. Seminaaris-
sa alusti ekoautovertailun laatinut Ari Lampinen. TEP valitsi vuoden 2017 
eko autoksi Opel Astra Ecotec CNG:n. Se on keskikokoisten autojen 
luokkaan kuuluva metaaniauto, joka sai ekoautovertailussa eniten pisteitä 
luokassaan. 

Valinta tehtiin talousmittareiden (hankinnan ja käytön talous) ja käytännöllisyys-
mittareiden (yleiskäytettävyys ja kuljetuskapasiteetti) perusteella, koska 
ympäristömittareita ei voitu sellaisenaan käyttää. EU:n tyyppikatsastuksen 
mittausstandardin muutosprosessi on kesken, joten osalle malleista oli 
saatavissa tiedot vanhalla standardilla. Yhtenevät tiedot ovat saatavilla ensi 
vuonna, joten ympäristömittarit voidaan ottaa huomioon taas vuoden 2018 
ekoauton valinnassa. 

Kolme hyvin erilaista kärki ehdokasta olivat pisteillä lähes tasoissa. Huomioon 
otettiin myös ympäristö tietoisuus automerkin markkinoinnissa, mistä Opelin 
lisäksi Renault ja Seat saivat kunniamaininnan.

Lisätietoa löytyy kotisivuiltamme http://tekniikkaelamaapalvelemaan.fi 

Suomen ekoauto 2017

Opel Astra Ecotec CNG
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Metsät hiilinieluina

Ihmiskunnalla on kasvava huoli maapallon 
tilan huononemisesta ja ilmastonmuutok-
sesta kaikkine ennakoituine ja osin vie-
lä arvaamattomine seurauksineen, jotka 
saattavat johtaa elinolosuhteiden jyrkkään 
huonontumiseen. Ilmaston lämpeneminen 
johtuu pääasiassa ns. kasvihuonekaasujen, 
etenkin hiilidioksidin lisääntymisestä ilma-
kehässä. Ongelmaa yritetään rajoittaa ensi 
sijaisesti päästöjen vähentämisellä, rajoit-
tamalla fossiilisten polttoaineiden käyt-
töä energiantuotannossa ja raaka-aineina 
ja korvaamalla ne uusiutuvalla energialla, 
kuten aurinko-, tuuli- ja bioenergialla, bio-
materiaaleilla ja vähähiilisillä tekniikoil-
la. On kuitenkin yhä ilmeisempää, että 
päästöjen vähentäminen ei riitä ja ilmaston 
lämpeneminen jatkuu, jopa sittenkin vaikka 
kaikki maat pystyisivätkin noudattamaan 
tähän mennessä tekemiään sitoumuksia. 

On siis löydettävä lisää keinoja ilmaston-
muutoksen ja maapallon tilan huononemi-
sen pysäyttämiseen. Hiilidioksidin pois-
tamiseen ilmasta on pyritty kehittämään 
erilaisia uusia tekniikoita, mutta ne ovat 
enimmäkseen osoittautuneet ongelmalli-
siksi tai ovat vielä lähinnä idea-asteella. 
Siitä syystä on huomiota alettu kiinnittää 
entistä enemmän luonnon omiin proses-
seihin, hiilen kiertokulkuun luonnossa ja 
sen hyödyntämiseen ilmastonmuutoksen 
torjunnassa.

Hiilestä vain osa on ilmassa, eniten sitä 
on sitoutuneena maailman merissä ja seuraa-
vaksi eniten maaperässä ja kasvillisuudessa. 
Jos hiilen sitoutumista ilmasta maaperään 
ja kasvillisuuteen voidaan lisätä, samalla 
vähennetään ilman hiilidioksidipitoisuutta. 
Kaikki kasvit yhteyttävät eli sitovat auringon 
energiaa kemialliseksi energiaksi. Tällöin ne 
ottavat ilmasta hiilidioksidia ja tuottavat 
sokeria ja happea. Erityisesti metsät ja niiden 

tuija VihaVainen

METSIEN MERKITYS ILMASTONMUUTOKSESSA

Amazonin sademetsää. Kuva Wikipedia. Kuva: Forest.fi
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puut ja kasvillisuus sitovat voimakkaasti 
hiilidioksidia ja tuottavat happea; siksi met-
siä on kutsuttu ”maapallon keuhkoiksi” ja 
nykyään hiilinieluiksi.

Kun puuaines lahoaa tai poltetaan ener-
giaksi, sen sitoma hiili palautuu takaisin 
ilmakehään, josta se on alun perin otettu-
kin. Tästä syystä puubiomassaa pidetään 
vähintäänkin hiilineutraalina. Mitä pitkä-
ikäisempiin tuotteisiin puuta käytetään, 
sitä kauemmin sen sisältämä hiili on pois-
sa luonnon kiertokulusta. Vielä enemmän 
hyötyä saadaan, jos puuta tai puubiomassaa 
käytetään korvaamaan fossiilista energiaa tai 
tuotteita, joiden valmistukseen on käytet-
ty fossiilista energiaa, koska siten estetään 
hiilidioksidipäästöjä.

On siis selvää, että metsien lisäämi-
nen maapallolla parantaa ilmakehän 
hiilidioksidi tasetta ja vastaavasti metsien 
hävittäminen huonontaa sitä. Tarkemmin 
tarkastellen metsien vaikutukseen hiilen 
kiertokulussa vaikuttavat monet asiat kuten 
maaperän laatu, metsien laatu, puuston 
laatu, metsien hoito ja käyttö. Siksi ei ole 
täyttä yksimielisyyttä metsien hiilinielujen 
laskentatavasta. EU:n on määrä päättää 
lähiaikoina siitä, miten metsien ilmasto-
vaikutukset lasketaan. Varsin äskettäin tässä 
ns. Lulucf-hankkeessa saatiin Suomen kan-
nalta tärkeä osapäätös, joka tuki Suomen 
metsäsektorin ja metsäteollisuuden ajamaa 
linjaa.

Suomen ja maapallon metsät

Suomi on suhteellisesti Euroopan metsäisin 
ja maailman kymmenenneksi metsäisin maa. 
Metsät, noin 220 000 neliö kilometriä, peit-
tävät kolme neljäsosaa Suomen kokonais-
pinta-alasta. Koko maapallon maa-alasta 
noin 30 % eli 39 miljoonaa neliö kilometriä 
on metsiä. Suomen osuus maapallon metsä-
pinta-alasta on siten vain alle 0,6 %. Metsät 
ovat jakautuneet hyvin epätasaisesti maa-

pallolle. Ylivoimaisesti laajimmat alueet ovat 
pohjoinen havumetsävyöhyke ja päivän-
tasaajan seudun sademetsävyöhyke. 

Suomen metsät ovat suurimmaksi osaksi 
metsätalouden käytössä. Suomessa metsiä 
käytetään kestävästi eli metsien vuotuiset 
hakkuut ovat määrältään selvästi pienemmät 
kuin puuston vuotuinen kasvu. Metsien 
uudistamisesta hakkuiden jälkeen huoleh-
ditaan. Osa metsistä on jätetty suojelu-
alueina talouskäytön ulkopuolelle ja uusia 
suojelu alueita perustettu; metsistä on suojel-
tu 12 %. Tämä on iso kuva, mutta yksityis-
kohdissa luonnonsuojelijat ovat usein eri-
mielisiä metsäteollisuuden kanssa. Metsien 
talouskäyttö on omiaan yksi puolistamaan 
metsäluontoa. Luonnonsuojelu alueilla 
on hyvin suuri merkitys biodiversiteetin 
säilymiselle. Ne painottuvat pääasiassa 
Pohjois-Suomeen (19 % pinta-alasta) ja 
Etelä-Suomen suojelutaso on niukka (5 %). 
Luonnonsuojeluorganisaatioiden, tutki-
joiden ja metsäteollisuuden välisen dialo-
gin säilyttäminen ja lisääminen on tärkeää 
metsien hoito- ja käyttötapojen jatkuvaksi 
parantamiseksi.

Suomi ja jotkut muut Euroopan maat 
ovat niitä harvoja maita, joissa metsien mää-
rä ei ole vähentynyt vaan lisääntynyt. Koko 
maapallolla metsät ovat vähentyneet huo-
lestuttavasti. Ihmisen toiminnan tuloksena 
metsät ovat vähentyneet erityisesti trooppi-
sella vyöhykkeellä Afrikassa ja Etelä-Ame-
rikassa. Metsiä on hakattu karjan laidun-
maiksi, maanviljelyksen käyttöön, poltto-
puuksi (maailman puunkulutuksesta noin 
puolet on polttopuuta) ja asuinalueiksi sekä 
arvokkaiden puulajien kuten mahongin ja 
tiikin myyntiin ja paperi- ja puu teollisuuden 
tarpeisiin. Trooppisissa metsissä elää valta-
osa maailman eläinlajeista, joten metsien 
häviäminen uhkaa myös lukuisia lajeja 
sukupuuttoon kuolemisella. 1990-luvulla 
metsien häviämisvauhdiksi arvioitiin 9-10 
miljoonaa hehtaaria vuodessa. 2000-luvulla 
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häviämisvauhti on pienentynyt ja on nyt 
arviolta 4-5 miljoonaa hehtaaria vuodessa. 
Uudesta metsänistutuksesta osa on kuiten-
kin öljypalmu- ja puuplantaaseja, joiden 
tieltä sademetsää edelleen hakataan.

Metsät vaikuttavat paikalliseen ilmas-
toon ja vesitalouteen, mutta myös ilmaston-
muutos vaikuttaa kaikkiin luonnon kierto-
kulkuihin ja metsiin. Se saattaa lämpö-
tilan nousun ansiosta lisätä metsän kasvua 
etenkin viileillä ja kylmillä alueilla, joilla ei 
ole pulaa vedestä, ja vaikuttaa myös puu-
lajistoon. Siihen liittyy kuitenkin metsien 
kannalta epävarmuus tekijöitä ja uhkia kuten 
kuivuus ja aavikkoalueiden lisääntyminen, 
metsäpalot ja hyönteistuhot. Pääasiassa 
metsäpinta-alan on arvioitu vähenevän 
ilmaston muutoksen seurauksena.

Mahdollisuudet metsien lisäämiseen 
maapallolla

Tietoisuus siitä, että maapallon metsittä-
misestä voisi tulla huomattava luontainen 
apu ilmastonmuutoksen ongelmaan on 
ripeästi kasvanut. Kun metsien merkitys 
on aiempaa paremmin ymmärretty, sekä 
paikallisia että laajempia puiden istutus-
hankkeita ja alueiden metsittämishankkeita  
on syntynyt paljon eri puolilla maapalloa. 
Lokaaleja hankkeita tarvittaisiin mahdol-
lisimman paljon lisää ja niitä olisi tuettava 
mm. kehitysyhteistyö hankkeissa. Noissa 
(usein naisjärjestöjen aloitteesta lähteneissä!) 
hankkeissa kannustimena ovat luonnol-
lisesti alueelliset ja seudulliset tarpeet ja 
paikallistalous. Tällöin metsitetään lähinnä 
alueita, joilla on sinänsä luontaiset edelly-
tykset puiden kasvuun, mutta joilta puut 
on eri syistä hävitetty. 

Globaalin muutoksen aikaansaamiseen 
tähtäävään tavoitteelliseen toimintaan tar-
vitaan varoja ja vahvojen kansainvälisten 
organisaatioiden yhteistyötä. Koska työ 
vaikuttaa hitaasti ja pitkän ajan kuluessa, 
sitä olisi päästävä aloittamaan mahdollisim-
man nopeasti. Ilmastonmuutoksen kannalta 
suurta potentiaalia sisältyy aavikoitumisen 
torjumiseen kasvillisuuden avulla, aridi-
en ja aavikkoalueiden metsitykseen sekä 
metsiensuojeluun. Potentiaalisia kohteita 
ovat esimerkiksi Sahelin ja Saharan alueet 
ja myös monet Kaakkois-Aasian ja Etelä-
Amerikan alueet. 

Unite-the-armies -kampanjatiimi, TEP, 
Helsingin NNKY, Elonkehä ja Vihreä 
Elämän suojelun Liitto järjestivät yhteis-
työssä kansanedustaja Hanna Kososen 
kanssa Eduskunnan Kansalaisinfossa vii-
me helmikuussa keskustelutilaisuuden 
”Maapallon tulevaisuus - metsien merkitys 
ilmastonmuutoksessa”. Keskustelussa koros-
tuivat suuri tarve, usko mahdollisuuksiin ja 
vaikuttamisen halu. Myös monenlaisia isoja 
haasteita on, kuten esimerkiksi metsityksen 
taloudellisten kannustimien löytäminen 
tai istutusten kasteluveden järjestäminen. 
Unite-the-armies -kampanja ehdottaa maa-
ilman puolustusmäärärahoja leikattavaksi 
tasapuolisesti merkittävällä summalla ja si-
joitettavaksi yhteiseen rahastoon työnimellä 
”planeetan puolustus”. Neljä esimerkki-
kohdetta kansainväliselle toiminnalle ovat 
metsitys, vesihuolto, valtamerien puhdistus 
ja luonnonsuojelualueiden turvaaminen 
(http://unite-the-armies.org).

Suomessa on huipputasoista metsä-
osaamista ja olisi siis luonnollista, että Suo-
mi ja suomalaiset järjestöt osallistuisivat 
aktiivisesti ja aloitteellisesti metsäkadon 
torjuntaan ja maapallon metsittämiseen 
tulevaisuuden hyväksi. ■
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Venäjä vietti viime vuonna ympäristövuotta ja 
perusti useita uusia luonnonsuojelualueita, mm. 
Laatokan saariston kansallispuiston ja Itäisen 
Suomenlahden luonnonpuiston. Ympäristö-
ministeriö kertoo lisäksi, että helmikuussa 2018 
perustettiin Hiipinän kansallispuisto Kuollan 
niemimaan keskiosiin. Puisto kattaa yli 84 000 
hehtaaria tunturiluontoa, lumenviipymäalueita 
ja tundraa. Alueen suojelua viivästytti keskuste-
lu kaivoshankkeista. Toinen helmikuussa 2018 
perustettu suojelualue, Kodarin kansallispuisto, 
sijaitsee Siperiassa Baikalin alueella.

Suomi on tehnyt pitkäjänteistä yhteistyötä 
Venäjän kanssa suojelualueverkoston kehittä-
miseksi 1970-luvulta lähtien. Vuonna 1985 pe-
rustettu suomalaisvenäläinen luonnonsuojelu-
työryhmä kehittää aktiivisesti luonnonsuojelu-
yhteistyötä Suomen ja Luoteis-Venäjän eri alu-
eiden välillä. Konkreettinen esimerkki yhteis-
työstä on niin sanottu puistopari toiminta suo-
malaisten kansallis puistojen ja Luoteis-Venäjän 
kansallispuistojen välillä. Käytännön kumppa-
nina on Suomessa toiminut Metsä hallituksen 
Luontopalvelut. Puistopari yhteistyön piiriin 
kuuluvat muun muassa suomalais-norjalais-
venäläinen Inari-Pasvik-suojelualue Koillis-
Lapissa, Oulanka-Paanajärvi Kuusamossa 
molemmin puolin rajaa, Ystävyyden puisto 
Kuhmossa ja Kostamuksessa sekä vuonna 2017 
perustettu Hossan kansallispuisto Suomus-
salmella. Hiipinän kansallis puistolle kaavaillaan 
puistopari yhteistyötä Suomen Lapissa sijaitse-
vien kansallispuistojen kanssa.

Fennoskandian vihreä vyöhyke, nykyisten ja 
suunniteltujen luonnonsuojelualueiden ketju 
Suomen, Norjan ja Venäjän rajaseuduilla, on 
osa YK:n biologista monimuotoisuutta kos-
kevan yleissopimuksen toimeenpanoa. Tavoit-
teena on luoda tästä Euroopan vihreän vyö-
hykkeen pohjoisimmasta osasta rajat ylittävän 
luonnonsuojeluyhteistyön malli. ■

Fennoskandian vihreä vyöhyke. Kuva SuomiDesign.

Valokuvia Hiipinästä. 
Kuvalähde Dimitry Ryabov/WWF Russia.

Rajat ylittävää yhteistyötä luonnonsuojelualueilla.
Venäjällä Hiipinän kansallispuisto ohitti kaivoshankkeet
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Siemenpuu – kansalaisliikkeiden yhteistyösäätiön 
perustivat vuonna 1998 viisitoista suomalaista 
ympäristö- ja kehityskysymysten parissa työs-
kentelevää järjestöä yhteiseksi kehitysmaiden 
kansalaisliikkeitä ja niiden yhteistyötä tukevaksi 
organisaatioksi. TEP ry on yksi perustajajärjestöis-
tä. Kehitysmaiden järjestöjen hankkeiden rahoitus-
toiminnan lisäksi Siemenpuu tiedottaa Suomessa 
globaalin etelän ympäristö- ja kehityshaasteista 
sekä suomalaisten mahdollisuuksista vaikuttaa 
kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen 
globaalisti.

Siemenpuu-säätiön syksyllä 2017 julkaisema kir-
ja Kirjeitä tulevaisuudesta – Ääniä maapallon 
säästymisestä sisältää dialogeja, joissa etelän ja 
pohjoisen asukkaat pohtivat omaäänisesti aikam-
me paikallisia ja globaaleja ympäristöongelmia ja 
sosiaalisia epäkohtia sekä etsivät niihin ratkaisuja. 
Toisilleen ovat kirjoittaneet niin kalastajat, alkupe-
räiskansojen edustajat, tutkijat, aktivistit, runoilijat 
kuin dokumentaristitkin – muun muassa Brasiliasta, 
Filippiineiltä, Intiasta, Iranista, Nigeriasta, Venäjältä 
ja Suomesta.

”Kirjeissä nousevat esiin paikallisten yhteisöjen 
korvaamaton tieto omasta ympäristöstään, ja alku-
peräiskansojen ahtaalle ajetut elämäntavat. Ihmis-
ten kokemukset ja ajatukset eri puolilla maailmaa 
ovat koskettavan samankaltaisia. 

Parhaimmillaan kirjeenvaihdossa näkyy lämmin 
solidaarisuus sekä huolien ja toiveiden jakaminen. 
Toisaalta esiin nousevat myös erilaiset maailman-
kuvat, joihin kuitenkin suhtaudutaan uteliaasti eikä 
omaa asemaa pönkittäen.

Kirja on kaunis ulkoa ja sisältä. 
Oman lisänsä tuovat valokuvat ja piirrokset.
(Aino Saarenmaa, Nuorten Luonto 4/2017)

Siemenpuu-säätiö: 
Kirjeitä tulevaisuudesta, kirjeitä solidaarisuudesta

Lisätietoja kirjasta ja muista Siemenpuun teema-
kirjoista: https://www.siemenpuu.org/fi/publication.

Kirjan on toimittanut tutkija-kirjailija Antti Salminen. 
Kirjan tekemistä on tuettu ulkoasiainministeriön 
kehitysyhteistyövaroin. Sen on kustantanut Kus-
tannusosakeyhtiö Sammakko ja sitä myy mm. 
Sammakon kirjakauppa.
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jouko niemi

TUULIVOIMA – TARPEELLINEN SYNTIPUKKI

Sähköntuotannon omavaraisuuden heik-
kenemisestä ollaan Suomessa huolissaan. 
Alhainen sähkönhinta ei innosta rakenta-
maan sähköntuotantoa edes CHP:nä kauko-
lämmitystä laajennettaessa. Syyllinenkin 
on löydetty: tuella rakennettu tuuli voima. 
Sosiaalifoorumissa Tampereella keväällä 
2010 mainitsin alustuksessani tuulivoiman 
olevan ”muiden sähköntuotantomuotojen 
roskakori” tarkoittaen, että toisten ongel-
mat siirretään tuulivoimalle. Syyllistäminen 
voi olla tuulivoiman vastustamista mutta 
myös joidenkin sähköntuotantomuotojen 
valkopesua. Haluttaessa lisää tekoaltaita 
voidaan hyödyntää tuulivoiman suosiota 
korostamalla tuulivoiman vaativan lisää 
säännöstelykapasiteettia, vaikka tuuli-
voima mukautuu hyvin sähkönkulutuksen 
vuodenaika vaihteluihin ja tarve on lyhyt-
aikaiselle säätökapasiteetille

Kun syöttötariffitukea suunniteltiin, 
vastustivat monet tukea perustelunaan, 
että tuki nostaa sähkön hintaa. Kun hinta 
määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan 
ja tuki maksetaan yleisistä verovaroista, ei 
pelolle ollut perusteita. Energiateollisuus 
ry halusi pysymistä vanhassa tukimallissa, 
koska ”siitä on saatu hyviä kokemuksia”, 
eli ei mitään oltu saatu aikaan. Perinteisille 
sähkön tuottajille sopi paremmin, että tuuli-
voimaa ei rakenneta ja lisätä näin sähkön tar-
jontaa. Olihan suuren tuulivoima tuotannon 
maissa tuulivoima jo alentanut sähkön hin-
taa. Ennen viime vuosien tuulivoima lisäystä 
sähkö oli Suomessa jatkuvasti kalliimpaa 
kuin Ruotsissa, koska siirtokapasiteetti 
maiden välillä ei riittänyt hintojen tasaa-

miseen. Tuulivoimalisäys alensi hintaa, ja 
kun tuulisina päivinä voidaan säästää vesi-
voimaa myöhemmin käytettäväksi, saadaan 
vaikutus siirrettyä myös tyynemmille päi-
ville. Hinnanlasku Ruotsin hinnan tasolle 
johtui sekä tuontitarpeen vähentymisestä 
tuulivoima rakentamisen vuoksi että siirto-
yhteyksien vahvistamisesta. Kuitenkin hin-
nan laskettua asuinalueeni paikallislehdessä 
päätoimittaja valitti sähkönhinnan nousseen 
tuulivoiman vuoksi.

Jälleen Energiateollisuus ry:n toimitus-
johtaja näkee tuulivoimatuen ongelmaksi, 
koska sähkönhinnan alentuminen ei innosta 
rakentamaan sähköntuotantoa. Mutta alem-
pi sähkönhinta on luonnollinen seuraus 
Nord Poolin sähkömarkkinoista, ja asian 
muuttaminen vaatisi irrottautumista toi-
mivasta sähköpörssistä.

Tuulivoimasta on tehty syntipukki 
myös seuraavissa tapauksissa:
• Euroopan laaja sähkökatkos v. 2006 johtui 

tuulivoimasta.  – VÄÄRIN - Katkos johtui 
inhimillisestä virheestä.

• Kantaverkkoa vahvistetaan tuulivoiman 
vuoksi. – VÄÄRIN - Tuulivoimantuotanto 
on hyvin hajautettua. Verkonvahvistukset 
tehdään keskitetyn tuotannon vuoksi.

• Tuulivoiman vuoksi sovitaan teollisuuden 
kanssa järjestelyt, että sähköpulassa tehtaita 
toppuutellaan.  – VÄÄRIN - Nuo järjestelyt 
sovittiin ja mitoitettiin haettaessa periaa-
telupaa Olkiluoto 3:lle aikanaan niin, että 
voitiin katsoa verkon kestävän laitoksen 
putoamisen verkosta. 
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KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN
Tekniikka elämää palvelemaan ry:n kevätkokous pidetään
keskiviikkona 25.4. 2018 klo 16:00 
Cafe Caruselissa, Merisatamanranta 10, Helsinki.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat, kuten
- vuoden 2017 toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase
- tilintarkastajan lausunto
- tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.

Kokouksen jälkeen klo 17:00 -19:00 kaikille avoin 
seminaari, jossa toimitusjohtaja Ari Sarmanto kertoo kokemuksia 
aurinko-, tuuli- ja meriveden energian käytöstä sekä projektoinnista 
yritys- ja taloyhtiötoiminnassa. Lisäksi keskustelua ja kysymyksiä 
ekotekniikasta, asiantuntijoina Janne Käpylehto, Lauri Hietala ja Ari-
Pekka Karppo.  

Tilaisuuden yhteydessä esitellään aurinkokeitintä. TEP:in aurinkokeitin 
on Cafe Caruselin ulkopuolella ja auringon paistaessa teemme ruokaa. 
Tule maistamaan!

TERVETULOA!

Lea Launokari
Eurajoen kihlakunnan oikeudelle esittämäni 
puolustuspuhe 11.11.1987

En tunne tehneeni mitään väärin.
Suurempi vääryyden tekijä on se, joka on asettanut
lääninhallituksen määräykset kauniiseen luontoon.
Eivät määräykset suojele ihmisen terveyttä, luonnon hyvinvointia eikä elämää.

Kun saan yhdenkin ydinvoimalan lopettamaan tuotantonsa
- suojelen elämää lisätuholta,
- estän uraanikaivostyöläisten sairastumista keuhkosyöpään,
- estän merien saastumisen radioaktiivisten jätteiden hautausmaana,
- estän luonnon saastumisen yli kahdeltasadalta radioaktiiviselta aineelta,
- estän tulevien sukupolvien saastumisen matala-aktiivisten aineiden varastoilta,
- estän tulevien sukupolvien saastumisen korkea-aktiivisten aineiden varastoilta,
- saan uusia mahdollisuuksia tutkia uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksia.

Saan elämälle puhtautta ja elinvoimaa.
______________________________________________________________________

Luvattomasta tunkeutumisesta voimala-alueelle syytetyt naiset 
lukivat puolustuspuheensa runomuodossa ja voittivat oikeudenkäynnin.



A - Posti Oy

Tekniikka elämää palvelemaan ry
Tekniken i livets tjänst
Technology for Life

Jäsenmaksut 2018:
Varsinainen jäsen 25 €
Opiskelija, työtön 10 €
Kannatusjäsen 250 €

Tilille Danske Bank
FI53 8000 1101 4723 49,
vanhat jäsenet viite 1012 ja 
uudet jäsenet viestikenttään nimi,
osoite ja sähköpostiosoite.

TEP:in hallitus: 
Puheenjohtaja: Atte Wahlström, atte.wahlstrom@gmail.com 
Varapuheenjohtaja: Jouko Niemi, jouko.niemi@saunalahti.fi 
Sihteeri: Riitta Wahlström, riitta.wahlstrom@gmail.com
Rahastonhoitaja: Taina Maikola, taina_maikola@hotmail.com
Antero Honkasalo, honkasaloantero@gmail.com
Marjatta Näätänen
Kari Silfverberg, karisilf@gmail.com

Hallituksen varajäsenet:
Zahra Abdulla, zahra.abdulla@gmail.com
Claus Montonen, claus.montonen@gmail.com
Ilkka Norros, ilkka.norros@elisanet.fi
Aino Siirala, aino.siirala@aalto.fi
Satu Torikka, satu.torikka@gmail.com

Suuret luonnonsuojelualueet ovat hyviä puskureita ilmastonmuutosta vastaan. 
Kuva Venäjällä tänä vuonna perustetusta Hiipinän kansallispuistosta, jonka pinta-ala on 84 000 hehtaaria. 
Kuvalähde Dimitry Ryabov/WWF Russia.


