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Esko
Valtaoja

SYNTYNYT Kemissä vuonna 1951.
TYÖSKENTELI
pitkään avaruustähtitieteen professorina Turun
yliopistossa.
TUNNETTU erityisesti kirjasta Kotona maailmankaikkeudessa (2001).

TULEVAISUUS:

Esko Valtaojan
mukaan ihminen
on pelastanut
ihmiskunnan,
mutta
maapallossa
riittää tekemistä.
POHDITTAVAA

Mikä ongelma
ihmiskunnan
pitäisi ratkaista
kiireellisimmin?

Esko Valtaoja haluaa
rohkaista nuoria: he ovat
tulevaisuuden toivoja.

K

MARKO LEMPINEN

marko.lempinen@iltasanomat.fi

Kuva: PEKKA

– Tässä on syytä huomioida kaksi eri
asiaa, jotka valitettavan usein sekoitetaan
keskenään. Toisaalta on katsottava, että
miten meillä ihmisillä menee nykyään. Ja
toisaalta taas sitten, millainen on se ympäröivä maailma, josta me kaikki viime kädessä elämme, Valtaoja selvittää ihan alkuun.
– Pelkistetysti voidaan sanoa, että ihmiskunta on pelastettu, mutta maapallon pelastamisessa työ on vielä pahasti kesken.
Ihminen on pelastettu pitkälti maapalloa
rasittaen, ja siitä on seurannut äärimmäisen vakava ilmastonmuutos, johon on
toistaiseksi havahduttu liian hitaasti.

Hyvää Suomesta

∞ Suomi sijoittui kär-

IS keräsi hyviä
uutisia Suomesta
ja maailmalta.

ELOMAA

keen viime vuonna
julkaistussa The Good
Country Index -mittauksessa. Tämän selvityksen mukaan Suomi
tuottaa kokoonsa suhteutettuna eniten hyvää
koko hmiskunnalle.

Tasa-arvoinen
maa

∞ Maailman talous-

foorumin vuonna 2018
julkaiseman raportin
mukaan Suomi on
maailman neljänneksi
tasa-arvoisin maa.
Kärjessä oli muita
Pohjoismaita.

Äitiyspakkaus
kiinnostaa

∞ Äitiyspakkaus on perisuoma-

lainen juttu, jonka sisältämiin
vaatteisiin on puettu lukematon määrä vauvoja. Suomalainen perusjuttu on herättänyt
paljon kiinnostusta maailmalla.
Siitä on otettu mallia myös
muualla.

KOLUMNI

KUKA?

”Pelastus on nuorissa”

öyhyyttä, eriarvoisuutta,
sotia, väkivaltaa, ilmastoongelmia, tauteja... Pitkä
lista maailman ongelmia,
jotka röykyttävät osaa
ihmiskunnasta vielä pahemmin kuin toista.
Onko kaikki maailmassa sittenkään niin huonosti
kuin moninaisten pelkokuvien perusteella voisi päätellä? Onko
uusien sukupolvien syytä olla huolissaan
tulevaisuudestaan?
Useita maailmankaikkeutta selittäviä
kirjoja tehnyt, eläkkeellä oleva avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja
kutsuu itseään parantumattomaksi toisinajattelijaksi. Tieteestä kansantajuisesti
puhuva 68-vuotias Valtaoja näkee, että
ihmiskunnan näkökulmasta asiat ovat
globaalisti paremmin kuin koskaan.
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PUHUTAAN ensin ihmiskunnan tilasta.
Valtaoja pohjaa näkemyksensä pitkälti
kansainvälisiin tutkimuksiin, joiden mukaan absoluuttinen köyhyys olisi lähivuosikymmeninä katoamassa maailmasta.
– Kun esimerkiksi suomalaisten asioita
tarkastellaan terveyspalvelujen, hyvinvoinnin, vapauden ja tulotasojen näkökulmasta, niin asiat ovat kehittyneet huimasti
parempaan suuntaan. Ihmisten kollektiivinen onnellisuus on absoluuttisen köyhyyden pienentymisen myötä parantunut,
Valtaoja aloittaa.
Suomessa monet asiat ovat menneet
todella hyvin. Mutta niin on mennyt moni
asia maailmallakin.
– Ihmisten koulutustaso on parantunut,
eikä tullut kolmatta maailmansotaa. Tutkimusten mukaan noin miljardi ihmistä on
noussut todellisesta kurjuudesta ja köyhyydestä uudenlaisen elämän alkuun. Tämä

Mielikuva parani

∞ Ulkoministeriö tiedotti

viime vuonna, että mielikuvat Suomesta olivat muuttuneet uudessa mittauksessa
hieman aiempaa paremmiksi. Suomi oli suurin pistenousija vuoden 2019 AnholtIpsos Nation Brands Index
-mittauksessa.

Yhteistä hyvää

kaikki on tosi mahtavaa.
– Ihmiskunta on todella onnistunut
jossain.
Sitten on kuitenkin valitettavasti se kolikon toinen puoli, Valtaoja jatkaa lähes
samaan hengenvetoon.
Tullaan ilmaston lämpenemiseen. Ilmastonmuutokseen, jonka katsotaan asiantuntijoiden mukaan jo heikentäneen ihmisten elinoloja. Osa nuorisosta sanoo potevansa suoranaista ilmastoahdistusta.
Monen usko tulevaisuuteen on koetuksella. Varsinkin monen nuoren.
– Ilmastonmuutos on tosiasia, vaikka
jotkut höpönassut setämiehet ja maksetut
lobbarit haluavat yhä uskotella, ettei se ole
ihmisten aiheuttamaa. Kyllä se on, Valtaoja
korostaa.
– Kaikki järkevät ihmiset tuntuvat lopulta ymmärtävän, että me olemme yksin
vastuussa ilmaston lämpenemisestä. Valtiotasolla tekoja ei kuitenkaan ole vielä juuri
nähty. Lainaankin tässä maailman nuorison äänitorven Greta Thunbergin lausuntoa poliittisiin päättäjiin liittyen, että kuinka te kehtaatte? Piste!
Valtaoja kiittelee Suomen tavoitetta päästä hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi vuoteen
2035 mennessä. Samoin EU:n vastaavaa
päämäärää, jonka horisontti viilettää vuodessa 2050.
– Näissä tavoitteissa on pakko onnistua,
mutta ikävä kyllä se ei vielä riitä. Valtiotasolla monia muitakin päätöksiä on tehtävä
päättäväisemmin ja nopeammin. Aikaa ei
ole hukattavaksi.
PALJON on puhuttu milloin mistäkin
keinosta ilmastonmuutoksen torjunnassa.
Valtaojan mukaan ongelmana eivät ole
varsinaisesti keinot, joista ei hänen mukaansa ole pulaa.
– Meillä on kaikki keinot saada pidettyä
ilmaston lämpeneminen puolessatoista
asteessa, mutta ongelma on siinä, ettei niitä
keinoja tahdota saada käytäntöön.
– Koko ilmastonmuutoksen suurin ongelma on politikointi, joka estää raakojen
ilmastonmuutoksen liittyvien faktojen
ymmärtämisen.
Asia herättää intohimoja ja riitelyä.
– Elämme sekavaa vaihetta. On väitteitä
ja vastaväitteitä. Keinot eivät kelpaa kaikille, koska jokaisella puolueella on oma lehmä ojassa. Tieteen ääni ei politikoinnin
vuoksi pääse kuuluviin. Näin olemme osa
ongelmaa, emmekä sen ratkaisua.
NUORISOLLE Valtaojalla on tärkeä viesti:
mitään ei ole vielä menetetty.
– Ymmärrän hyvin nuorison ilmastoahdistuksen ja huolen tulevaisuudesta. Ahdistukseen ei kannata jäädä makaamaan.
Se on syytä kanavoida aktiiviseksi toiminnaksi. Pelastus on olemassa – se on nuorissa itsessään.

Kansallispuistot
kiinnostavat

∞ Luonnossa liikkumisen
on tutkimuksissa todettu lievittävän stressiä.
Hyvä asia onkin, että
Suomen kansallispuistojen kävijämäärät ovat
kolminkertaistuneet
2000-luvulla.

K

äsissäsi on lehti, joka saattaa aiheuttaa sinussa innostusta.
Tässä 20 sivun erikoispaketissa Suomesta ja maailmasta
kerrotaan nimittäin hyviä uutisia.
Rohkaisevia esimerkkejä, joita on jo tapahtunut. Iloisia
asioita, jotka tulevat toivottavasti vain entisestään parantumaan.
Osa on ihan pieniä. Osa niin isoja, että sitä on vaikea

ymmärtää.
Niitä riittäisi kerrottavaksi paljon, paljon lisääkin, mutta olkoon tässä
alkupaloja.
EMME SUINKAAN väitä, että kaikki maailman ongelmat olisi ratkaistu ja ahdistuksen lähteet olisi tukittu. Päinvastoin, entistä isompiin
ongelmiin ja entistä ahdistavampiin asioihin pitää puuttua ihan uudella
tarmolla.
Ihminen on luontaisesti lahjakas pistämään asiat sekaisin. Vielä kekseliäämpi
hän on pistämään asiat kuntoon – jos
päättää ja haluaa.
Kuten monista esiintymisistä ja haastatteluista tuttu tiedemies Esko Valtaoja
sanoo viereisellä sivulla, ihmiskunnan
asioita ihminen on osannut kehittää hyvään suuntaan. Ihmiskuntaa ei kuitenkaan olisi ilman ympäröivää maailmaa.
Sen olojen parantamisessa riittää työmaata. Työmaat valmistuvat
ajallaan, kun otetaan piirrustukset esiin, pistetään rukkaset käteen ja
ruvetaan hommiin.

Kurjan
kehityksen voi
katkaista ja
tyydyttävästä
tehdä
erinomaista.

HYVISTÄ ASIOISTA kertominen ei tarkoita huonojen vähättelemistä
tai mitätöimistä. Tai sitä, että huonosti olevat asiat voidaan jättää retuperälle, koska aika moni muu juttu on jo kunnossa. Tämäkään ei ole
mitään nollasummapeliä.
Ongelmiin löytyy ratkaisuja. Kurjan kehityksen voi katkaista ja tyydyttävästä tehdä erinomaista. Aina se ei ole tosin nopeaa.
Pohjavire tulevaisuudelle on ihan hyvä. Kun kysyimme tavallisilta
suomalaisilta, minkä asioiden he uskovat menevän tulevaisuudessa
hyvin, vastauksia tuli nopeasti.
”Tasa-arvossa ollaan menossa parempaan suuntaan.”
”Koulutustaso paranee”
”Suvaitsevaisuus saa vielä sijansa”
”Nuorten mielenterveys menee parempaan suuntaan.”
Lisää tulevaisuuteen luottavia vastauksia näet tämän
liitteen sivuilla alalaidassa.
Luota huomiseen -erikoisliitettä on suunniteltu
erityisesti koululaisille, mutta kyllä nämä jutut
kuuluvat ihan kaikille. Luonto, terveys,
koulutus, ympäristö, ruoka, työpaikat...
Aiheet koskettavat jokaisen elämänpiiriä
jollain tavalla.
Juttujen yhteydessä on puhekuplia,
joissa on lisäpohdittavaa aiheesta –
jatkokeskustelun pohjaksi. Olipa vieressä luokkakaveri, työtoveri, oma lapsi tai
vanhempi, niin ottakaahan asiat puheeksi.
Yhdessä näitä ratkotaan.

SIMO HOLOPAINEN

Kirjoittaja on Ilta-Sanomien
verkon esimies.

Onnelliset
suomalaiset

∞ Suomi on ollut jo

kahtena vuonna
peräkkäin (2018 ja
2019) maailman
onnellisin maa. Asiaa
selvitettiin YK:n teettämässä onnellisuusraportissa.

Puhdasta
ilmaa

∞ Vedä syvään hen-

keä, sillä Suomessa
on tutkitusti maailman paras ilmanlaatu.
Näin kerrottiin vuonna
2018 terveysjärjestö
WHO:n raportin pohjalta.
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Uhanalaiset pa lasivat
H
ELÄIMET: Monet eläinlajit elpyivät Suomessa,

vaikka niiden pelättiin katoavan.

armaa talvipäivä Helsingissä vuonna 2020. Kaksi isoa
lintua kaartelee matalalla.
Kun kaartelijoita vertaa
variksiin ja naakkoihin,
ymmärtää katsovansa kotkia. Ne näyttävät jykeviltä
ovilta, tai hapsupäisiltä
matoilta. Siipien kärjet
harittavat.
Ne ovat merikotkia, vanhoja lintuja, aikuisia. Syksyllä merikotkien havaittiin tutkivan
harmaahaikaroiden risupesiä Helsingin Vanhankaupunginlahdella. Helsingin ja Sipoon
saaristossa merikotka on jo pesinyt.
Hurjaa!
Merikotkat olivat 50 vuotta sitten sukupuuton partaalla. Ne kärsivät Saaristomerellä ja
Merenkurkussa. Kuolleiden lintujen elimistöstä löytyi elohopeaa ja DDT:tä, joita käytettiin
rikkakasvien ja tuhohyönteisten torjuntaan.
Löytyi myös PCB:tä,
metsäteollisuusmyrkkyä. Merikotkat eivät enää lisääntyneet. Sikiöt
munissa kuolivat tai munien kuoret särkyivät haudonnan aikana.
WWF Suomen merikotkaohjelma käynnistettiin vuonna 1972.
Saaristoon vietiin talvisin teurastamoilta sianlihaa haaskoiksi.
Merikotka pelastui. Hitaasti,
mutta varmasti. Vuonna 1975 kuoriutui neljä merikotkan poikasta,
viime vuonna vähintään 550. Talviruokinta lopetettiin vuosituhannen vaihteessa. Vuonna 2019 merikotka poistettiin uhanalaisten
lajien punaisesta kirjasta.

TUOMAS MANNINEN

tuomas.manninen@iltasanomat.fi

vainnot lisääntyvät, Tolvanen kertoo.
Tunturiin on viety ruokinta-asemia, joiden
suuaukosta kettu ei mahdu sisään. Naali on
myös hyötynyt säännöllisen myyräsyklin
paluusta Lappiin.
Myyrähuipuista hyötyy myös tunturiylänköjen erittäin uhanalainen kiljuhanhi. Kun
pikkujyrsijöitä on paljon, hanhien pesät säästyvät maapedoilta.
– Vaikka Pohjolan kiljuhanhikanta on yhä
pieni, suunta on saatu käännettyä.
Suomeen kiljuhanhi ei ole vielä palannut
pesimään, mutta Oulun seudulla lasketaan jo
yli sadan yksilön muuttajamääriä.
– Ahma on runsastunut ja levittäytynyt
erityisesti poronhoitoalueen eteläpuoliseen
Suomeen.
Tolvasen mukaan Suomen EUjäsenyys paransi kaikkien suurpetojen asemaa, ”kun saatiin parempaa lainsäädäntöä”.
– Suden tilanne on vähän omanlaisensa, koska se on niin huonosti
siedetty, mutta karhulla menee
paljon paremmin, ja ilveksellä
Etelä-Suomessa varsin hyvin.
Poronhoitoalue on tietysti asia
erikseen kaikilla suurpedoilla.
– Metsäpeuroja siirrettiin
Kainuusta Suomenselälle ja kanta
siellä on kasvanut ja on jo suurempi kuin Kainuun kanta,
Kansallislintu laulujoutsenen
kanta elpyi vainon päätyttyä ja se
palasi Etelä-Suomeen. Myös maakotka runsastui. Paremmin menee
myös saukolla.
Kun WWF:n saimaanhyljetyöryhmä perustettiin vuonna 1979, saimaannorppia oli ehkä
150. Nykyisin norppia on laajemmalla alueella
noin 400.
– Ratkaisevinta on ollut verkkokalastuksen
rajoittaminen. Talvien lämpeneminen on uusi
uhka, jota on toistaiseksi voitu torjua apukinoksilla, Tolvanen kertoo.
Saimaan juoksutusta säätelemällä vedenpinnan vaihtelu on pysynyt maltillisena eivätkä jäät enää romahda kesken pesinnän.
– Apolloperhonen on luultavasti taantunut lisää, Tolvanen sanoo hiukan epäröiden.
– Liito-orava taantuu edelleen. Vaikka
kanta on yhä yksilömäärässä suuri, se on
uhanalainen pienenemisvauhdin vuoksi.
– Valkoselkätikan tilanne paranee koko
ajan. Se on voitu siirtää erittäin uhanalaisesta
lajista vaarantuneeksi lajiksi. Paljon on tehty
suojelutyötä pesimämetsien puolesta, ja idästä

"80-luvun
alussa
laskettiin
keskimäärin
260
ruisrääkän
reviiriä,
viime
aikoina
4 100.”

VUONNA 1981 WWF julkaisi
tohtori Ilkka Koiviston kirjoittaman Uhanalaiset. Hän kertoi 22 uhanalaisen
eläimen tarinat. Uhanalaisuuden syyt Koivisto
tiivisti yhteen sanaan: ihminen. ”Ihminen voi
kuitenkin korjata paljon”, Koivisto lisäsi.
Suurella listan lajeista menee nyt hyvin tai
jopa erinomaisen hyvin. Ihminen osasi korjata
sen, minkä oli rikkonut.
– Se on rohkaisevaa nähdä, että kun tartutaan toimeen, se auttaa, vaikka voikin vaatia
kymmeniä vuosien määrätietoista työtä, ennen kuin edes orastavia tuloksia näkyy, sanoo
WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen.
PYSÄHDYTÄÄN iloitsemaan siitä, missä on
onnistuttu – tai vähintään ei ole vielä epäonnistuttu. Käymme Tolvasen kanssa läpi Koiviston listan.
– Naalin osalta näytti huonolta, mutta ihan
viime aikoina on ollut hyviä merkkejä. Ruotsissa ja Norjassa kanta kasvaa, ja meillä ha-

Turvattu lapsuus

∞ Suomessa elävillä

IS keräsi hyviä
uutisia Suomesta
ja maailmalta.

lapsilla on maailman
kolmanneksi turvatuin
lapsuus. Näin on listattu
Pelastakaa lapset -järjestön kansainvälisessä
raportissa viime vuonna.

on lentänyt täydennystä.
Kaikki eivät ole menestyjiä.
– Tammihiiri on käytännössä hävinnyt Suomesta.
Merihylkeitä ovat harmaahylje eli halli ja itämerennorppa.
– Hallikanta on kasvanut
todella paljon. Akuuttia uhkaa ei
ole näköpiirissä.
– Myös norppakanta on
kasvanut lisääntymisterveyden parannuttua, mutta
ilmastonmuutos uhkaa
sitä samalla tavalla kuin
saimaannorppaa.
Perämeren pohjukassa
jäitä vielä riittää, mutta
Saaristomerellä tilanne
alkaa olla huono.
– Merikotkalla talviruokinta ja ympäristömyrkkyrasituksen vähentäminen oli ratkaisevaa, Tolvanen sanoo.
Muuttohaukallekin kuuluu
hyvää. Se on runsastunut, vaikka ei ole
palannut Etelä-Suomeen.
Jokihelmisimpukka on huomaamaton
jurottaja, jota suojelee pitkäikäisyys.
– En osaa sanoa varmaa. Metsätalouden
vesistöjä liettävä vaikutus varmaankin tuntuu, ja taimenten nousuesteet, sehän on riippuvainen taimenesta.
Ruisrääkällä ja kaakkurilla menee Tolvasen käsityksen mukaan paremmin kuin 40
vuotta sitten. BirdLifen suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi vahvistaa näkemyksen.
– 80-luvun alussa laskettiin keskimäärin
260 ruisrääkän reviiriä, viime aikoina 4 100.
Myös kaakkurilla tuntuisi olevan kasvua,
vaikka myös tieto pesimälammista on parantunut, Lehtiniemi sanoo.
Kaakkureille on rakennettu turvallisia
pesimälauttoja, ruisrääkän menestys saattaa
liittyä Neuvostoliiton hajoamisen, kun peltoja
jäi viljelemättä.

NAALI

TÄNÄÄN uhanalaisuudella on osin uudet
kasvot, ja tarvitaan uudenlaisia toimia. Tolvanen mainitsee soiden, metsien ja perinneympäristöjen lajit. Lintuharrastajat ovat havahtuneet ennen yleisen hömötiaisen vähenemiseen.
– Jotkut lajit voivat toimia sateenvarjolajeina, joiden suojelu hyödyttää suurta joukkoa
muita lajeja, Tolvanen sanoo.
Työ ei lopu, mutta ennenkin on onnistuttu.

Välkkyjä oppilaita

ovat edelleen sijoittuneet
hyvin PISA-testeissä.
Vuonna 2018 testin pääalue koski lukutaitoa, ja
Suomen 15-vuotiaiden
lukutaito osoittautui
kuuluvan OECD-maiden
parhaimmistoon.

MERIKOTKA

HALLI

RUISRÄÄKKÄ

∞ Suomen koululaiset

ILVES

EN

LAULUJOUTS

POHDITTAVAA

Mikä on pistänyt
silmään Suomen
luonnossa viime
aikoina?

Innovatiivisuus
esiin
∞ Uutistoimisto Bloomberg listasi Suomen
maailman kolmanneksi
innovatiivisimmaksi
maaksi viime vuonna.
Suomen sijoitus nousi
neljällä pykälällä.

Hyvä köllötellä

∞ Suomalaiset vaikuttavat olevan keskimäärin
hyvin tyytyväisiä elämäänsä. Eurostatin
selvityksessä vuonna
2018 suomalaiset olivat
EU-maiden vertailussa
itse asiassa kaikkein
tyytyväisimpiä.

AHMA
A

METSÄPEUR

Passi esiin

∞ Uutiskanava CNN teki

loppuvuodesta listauksen, jossa selvisi, että
Suomen passi on maailman kolmanneksi paras.
Vertailuperusteena oli,
kuinka moneen maahan
passilla pääsee ilman
viisumia.

JOKIHELMISIMPUKKA

Rahaa
hyväntekeväisyyteen
∞ Lähitapiolan vuoden
2019 julkaiseman kyselyn
mukaan 51 prosenttia
suomalaisista lahjoittaa
rahaa hyväntekeväisyyteen. Keskimäärin lahjoitukset olivat parisenkymmentä euroa kuukaudessa.

Oi vapaus!

∞ Suomi on maailman

vapain maa. Ainakin
saimme täydet pisteet
vuonna 2018 Freedom
House -instituutin raportissa, jossa listattiin
maailman vapaimmat ja
vähiten vapaimmat
valtiot.
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MATTI TAPOLA

MARKUS JOKELA / HS

Siva Parlar on
helsinkiläinen
ravintoloitsija.

Siva keksi
Vönerin
RUOKA: Suomessa on

viime vuosina tehty
vegeruokakeksintöjä,
joista on tullut hittejä.

K

POHDITTAVAA

Missä on
mielestäsi
Suomen
hienoin järvi?
Lievestuoreen selluloosatehtaan päästöt kirvoittivat aiheen lauluun. Kuva vuodelta 1973.

Vedet puhdistuivat, kun teollisuus
tarttui huoleen
YMPÄRISTÖ: Pari vuosikymmentä sitten

S

uomen soittolistan kärkipaikoille nousi 1971 kappale, joka kertoi teollisuuden
likaamasta paikkakunnasta ja sen ihmisistä. Irwin
Goodman lauloi ”Lievestuoreen Liisasta”, tarinaa
sellutehtaan pahanhajuisen purkuputken varjossa
roihahtaneesta rakkaudesta ja leivästä, jonka tehdas toi.
Keski-Suomessa Lievestuoreen sellutehtaan varjossa kasvanut Tarja Kimari oli 22vuotias, kun kappale alkoi soida radiossa.
– Lievestuoreenjärvessä kun kävimme
uimassa, niin varpaita ei näkynyt mustasta
vedestä, Lievestuoreella yhä asuva Kimari
muistelee.

KUN tehdas perustettiin 1927, sen sellunkeitosta syntyvä jätelipeä päätettiin pumpata
sellaisenaan läheiselle suolle. Se kuulosti aikalaisista hyvältä ajatukselta: suon uskottiin pidättävän itseensä syntyvän jätteen.
Pian vaikutukset alkoivat kuitenkin näkyä lähistön järvissä. Mustanpuhuvaa, haisevaa lipeää valui järviin. Uimavedet haisivat, ja kalat maistuivat pahalle.
Lievestuore ei ollut yksin vesiongelmien-

IS keräsi hyviä
uutisia Suomesta
ja maailmalta.

monen vesistön pelättiin pilaantuvan.
PEKKA SAKKI / LEHTIKUVA

Muun muassa Mäntässä pelättiin vesistöjen pilaantuvan peruuttamattomasti.
sa kanssa. Kaupunkien jätevedet virtasivat
vesiin käsittelemättöminä. Turussa Aurajoesta nousevien rikkiyhdisteiden sanottiin
1950-luvulla kesäisin mustuttavan läheisten talojen asukkaiden hopealusikat.
Ylöjärvellä Haverin kultakaivokselta Kyrösjärveen valuneet jätevedet olivat niin
myrkyllisiä, että ne tappoivat 1950-luvulla
järvivettä juomaan erehtyneitä lehmiä.
Nyt Suomen kansallismaisemiin kuuluva Aurajoki ei tuoksu mitenkään, ja meritaimen nousee sinne etsimään kutupaikkaa.
Kyrösjärven tila on luokiteltu hyväksi.
– Lievestuoreenjärvessä näkyy pohja,
Katuväkivallan
pelko laskussa
∞ Katuväkivaltaa pelänneiden
osuus hieman vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna. Kansallisessa rikosuhritutkimuksessa 29
prosenttia pelkäsi joutuvansa
väkivallan kohteeksi iltaisin kodin
ulkopuolella. Osuus laski edellisvuoteen neljä prosenttiyksikköä.

muikkua ja kuhaa nousee ja kauempaakin
tullaan kalastamaan taimenia, Tarja Kimari
kertoo Lievestuoreen tilanteesta.
Mitä Suomessa tapahtui?
VUONNA 1958 Vesistönsuojelukomitean
loppuraportti tuli karuun lopputulokseen:
merkittävän osan Suomen vesistöistä arveltiin tuhoutuneen lopullisesti. Puujalostusteollisuus nimettiin suurimmaksi syylliseksi.
Tampereen Lielahti, Mänttä, Lappeenrannan Kaukas, Kuusankoski, Äänekoski ja Lievestuore olivat esimerkkejä paikkakunnista,
joiden luultiin olevan peruuttamattomasti
Liikkumattomuus
vähentynyt
∞ Vapaa-ajallaan liikuntaa
harrastamattomien määrä on
ollut Suomessa hitaassa
laskussa tällä vuosituhannella. 20–64-vuotiasta suomalaisista liikuntaa harrastamattomien osuus oli 21
prosenttia vuonna 2018.

pilaantuneiden vesistöjen äärellä.
Päijänteen arveltiin saastuvan sen ympärillä olleiden puunjalostustehtaiden vuoksi
niin huonoon kuntoon, että vesiä ei edes kannata yrittää puhdistaa.
Herääminen vesien suojeluun tapahtui
1960-luvulla. Muutoksen vaikutti huoli juomaveden riittävyydestä. Erityisesti Helsingin vedensaannin turvaaminen oli uhattuna.
Toinen syy liittyi tehtaisiin. Käsittelemättöminä vesistöihin laskevat jätevedet olivat
pilanneet monet lähivedet niin, etteivät ne
kelvanneet enää tehtaiden omaan käyttöön.
PÄÄSTÖJEN kasvu alkoi taittua 1960-luvulla, vaikka tuotanto jatkoi kasvuaan. Vuosikymmenten aikana menetelmät muuttuivat, ja uudet tehtaat olivat edeltäjiään
ympäristöystävällisempiä.
Vähitellen vedet puhdistuivat. Kauhukuva tuhoutuvista sisävesistä ei toteutunut.
Metsäteollisuuden jätevesipäästöt laskivat 1970-luvun tasosta yli 90 prosenttia. Aikaa siihen meni 15 vuotta.
– Ensin sanottiin, että siitä ei tule mitään.
Sitten insinöörit tarttuivat työhön ja hoitivat
homman, Suomen luonnonsuojeluliiton erikoisasiantuntija Tapani Veistola sanoo.
PASI JAAKKONEN

HIV-tartunnat
vähenevät
∞ Uusia HIV-tartuntoja
oli Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan maailmassa 2,8
miljoonaa vuonna
2000. Uudet tartunnat
vähenivät 1,7 miljoonaan vuonna 2018.

POHDITTAVAA

Oletko maistellut
lihankorvikkeita?
Miltä maistui?
ANTTI HÄMÄLÄINEN

Reetta Kivelä ja Maija Itkonen ovat naiset nyhtökauran takana.

Lapset jäävät eloon

∞ Unicef on kertonut, että

lapsikuolleisuus on vähentynyt
huomattavasti maailmassa.
Vuonna 1990 maailmassa kuoli
noin 14,2 miljoonaa alle 15vuotiasta lasta. Viime vuonna
vastaava luku oli 6,2 miljoonaa.
Tähän ovat vaikuttaneet erityisesti rokotukset ja hygienia.

Rokotukset auttavat

∞ Rokotukset ovat vähentä-

neet erityisesti lapsille
vaarallisen tuhkarokon
aiheuttamia kuolemia maailmanlaajuisesti. 2000-luvulla
tuhkarokon aiheuttamat
kuolemat ovat vähentyneet
Unicefin mukaan 80 prosenttia.

olme vuotta sitten
helsinkiläinen ravintoloitsija Siva
Parlar pohti ratkaisua pulmaan. Hän
oli alkanut kaivata
omassa kebab-pizzeriassaan lihamaista
tuotetta, joka sopisi
myös vegaaneille. Tuotteen tuli olla koostumukseltaan kebablihaa muistuttava.
– Kehitin sitä noin 3–5 kuukautta. Kokeilin erilaisia versioita, reseptejä ja koostumuksia. Maistatin sitä tutuille, enkä aina
edes kertonut heille, ettei tuote ole lihaa.
Pyysin arvoimaan sen makua, Siva Parlar
kertoo Ilta-Sanomille.
Kun tuote oli saatu halutunlaiseksi, hän kutsui ihmisiä
maistamaan sitä. Vöner sisältää vehnäproteiinia.
Nyt tuotetta myydään
noin 1000 kaupassa ja
700:ssa ravintolassa. Vientiä
on myös Viroon ja Ruotsiin.
Tänä vuonna sitä viedään suunnitelmien mukaan Baltian maihin, Tanskaan, Ranskaan ja Norjaan.
Vönerin tarina on esimerkki nopeasta
lihankorvikkeiden kehityksestä Suomessa,
joka oli alkanut jo hieman aiemmin. Vuonna 2016 Suomessa nähtiin ilmiö, jota voi
kutsua ruokavallankumoukseksi.
Markkinoille alkoi nopeasti tulla uusia
tuotteita heille, jotka eivät syö lihaa tai
haluavat vähentää sitä. Kaikki alkoi suomalaisesta keksinnöstä.
Yrittäjä Maija Itkonen ja elintarviketutkija Reetta Kivelä olivat vuonna 2015
kehittäneet pavuista ja kaurasta aivan
uudenlaisen ruokatuotteen, jota kutsuttiin
”jauhelihan korvaajaksi”. Kivelä osallistui
samana vuonna Vuoden nuori tutkijayrittäjä -kilpailuun ja voitti sen, nyt kaikkien
tuntemalla Nyhtökauralla.
Vuoden 2016 aikana tuote nostatti kiinnostusta jo ennen kuin sitä oli kunnolla
kaupoissa. Kun ensimmäisiä eriä saatiin
marketteihin, sitä jonotettiin.
Facebookissa oli keskusteluketjuja, joissa
vinkkailtiin mahdollisista nyhtökauraa
myyvistä kaupoista ja kellonajoista, jolloin
olisi ”parhaimmat mahdollisuudet saada
sitä”. Erät menivät kuumille kiville.
Nyhtökaurabuumi osoitti, että lihaa
korvaaville tuotteille oli kysyntää, vaikka
lihan asema suomalaisten ruokapöydässä
on edelleen hyvin vahva. Vuonna 2017
lanseerattiin Härkis ja Valion Mifu. Härkis
on valmistettu härkäpavuista ja herneestä,
Lukutaito paranee

∞ Maailmassa on edelleen

paljon lukutaidottomia
lapsia ja nuoria, mutta
heidänkin määränsä vähenee. Kun lukutaidottomia
nuoria oli 177 miljoonaa
vuonna 1985, määrä laski
100 miljoonaan vuonna
2018 Unicefin mukaan.

Suomessa on
tehty paljon
uusia ruokakeksintöjä.

Mifu maidosta. Uusi hitti syntyi viime
vuonna, kun Leivon leipomossa kehitettiin
Boltsi-kasvispyörykkä, joiden menekki
yllätti niin tehtaan kuin kauppiaatkin.
Suomalaiset ruokainnovaatiot näkyvät
nyt tavallisissa marketeissa, varsinkin
eineshyllyllä, laajemmin kuin ennen. Esimerkiksi K-ryhmä kertoi vuonna 2019, että
kasviproteiinipohjaisten tuotteiden myynti
oli kasvanut keskimäärin noin 25 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Siva Parlar on painottanut eri haastatteluissa haluaan tukea nuoria yrittäjiä. Hän
kertoo saaneensa itsekin aikoinaan tukea.
Parlar kannustaa idearikkaita nuoria ottamaan rohkeasti yhteyttä alan ihmisiin,
kysymään neuvoja ja mielipiteitä. Hän teki
itsekin niin.
– Saatoin soittaa alan ihmisille ja pyytää
lyhyttä tapaamista. En olisi yksin pystynyt
tekemään tätä. Loppujen lopuksi aina ei
tarvita paljoakaan rahaa oman idean kehittämiseen.
– Kannattaa uskaltaa. Pienestäkin jutusta voi tulla iso. Ja tapahtuu mitä tapahtuu.
Jos kaikki esimerkiksi kaatuisi nyt, en
katuisi päivääkään.

JOSEFIINA BARAKA

Lapsityövoiman
käyttö väheni
∞ Lapsityövoiman käyttö on
vähentynyt maailmassa.
Kansainvälisen työjärjestö
ILO:n raportin mukaan
vuonna 2000 maailmassa
oli 246 miljoonaa lasta
töissä ja vuonna 2016 heitä
oli 152 miljoonaa.
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Saisiko olla farkut puusta?

VAATTEET: Suomalaisesta

puusta valmistetut kuidut voivat
ratkaista monet vaatetuotantoon liittyvät ongelmat.

KUVAT: JUSSI HELTTUNEN JA JUKKA GRÖNDAHL / HS

PASI JAAKKONEN

Puusta on moneksi

pasi.jaakkonen@iltasanomat.fi

K

uitunippu on pehmeä,
tuntuu käsissä ihan pumpulilta.
– Se on tehty suomalaisesta puusta, professori
Pirjo Kääriäinen Aaltoyliopistolta sanoo.
Edessämme Aaltoyliopiston Chemartslaboratorion pöydällä on
tulevaisuuden vaatteiden raaka-ainetta,
Suomessa kehitettyä Ioncell-kuitua ja siitä
kehrättyä lankaa. Tuotantoketjun alkupäätä eli suomalaista metsää kuvaa käsivarrenpaksuinen mäntykalikka.

SUOMESSA kehitetään lukuisia puupohjaisia tuotteita, joista haetaan ratkaisuja tekstiilituotannon ja muovin ympäristöongelmiin.
Puun selluloosasta on osattu tehdä vaatteiden
valmistamiseen kelpaavaa viskoosikuitua jo yli
sata vuotta.
Viskoosi onkin mainio kuitu, mutta sen
valmistaminen kuluttaa paljon energiaa.
Lisäksi prosessissa joudutaan käyttämään
vaikeasti hallittavia kemikaaleja kuten rikkihiiltä. Puupohjaisen viskoosin valmistus alkoi
Suomessa 1938 ja se päättyi 2013.
Maailman viskoosikuidun valmistus on
siirtynyt Aasiaan, jossa työterveys- ja ympäristölainsäädäntö on usein vapaampaa kuin
Euroopassa.
Viskoosia seuraavat uudet valmistustekniikat ovat edeltäjään tehokkaampia ja
ympäristöystävällisempiä. Eräänlaista kärkeä
tässä edustaa jyväskyläläinen Spinnovan
kehittelemä kuitu, jossa alkuperäistä sellukuitua ei pilkota kemiallisesti ensinkään.
Spinnova pyrkii kehräämään langan suoraan puusta erotetuista selluloosakuiduista,
jolloin kemikaaleja ja erityisesti vettä tarvitaan
vain murto-osa perinteisten selluloosan
muuntokuitujen valmistukseen verrattuna.
Espoolainen Infinited Fiber Company kehittää vaatekuituja VTT:n luoman karbamaattitekniikan avulla. Menetelmän avulla puuvillan
kaltaiset vaatekuidut voisivat kiertää loputto-

PÄÄOSIN männystä ja kuusesta valmistettua selluloosa aletaan muutaman kuukauden kuluttua jalostaa Metsä Groupin
Äänekosken biotuotetehtaalla vaatteiden
valmistukseen soveltuvaksi tekstiilikuiduksi.
Silloin ei enää puhuta laboratoriosta,
vaan koetehtaasta, joka tuottaa vuodessa
500 tonnia tekstiilikutua puusta. Tehtaan
omistavat puoliksi suomalainen Metsä
Spring Oy ja Japanin suurin tekstiilialan
kauppahuone Itochu.
– Tulin juuri Äänekoskelta, siellä oli jo
hyvin valmista, Metsä Spring Oy:n toimitusjohtaja Niklas von Weymarn sanoo.
Äänekosken laitos on vasta pienen mittakaavan kokeilutehdas. Silti sen tuottamalla kuidulla voisi korvata joka kymmenennen Suomessa ostetun t-paidan.
– Kahden kolme vuoden kuluttua tiedämme, miten markkinat ottavat tuotteen
vastaan. Sen jälkeen on mahdollista raken-

FAKTAT
Tällaistakin kehitteillä

1

Vauhtipyörä. Espoolainen Teraloop
kehittää päästötöntä energialähdettä,
joka perustuu magneettikentän avulla
kitkattomassa tilassa pyörivän hiilikuituvanteen liike-energiaan. Vauhtipyörä muuttaa
siihen johdettavan sähkövirran liike-energiaksi ja siitä jälleen sähköksi.

2

Ruokaa ilmasta. Helsinkiläinen Solar
Foods pyrkii luomaan ruokaa keräämällä ilmasta hiilidioksidia ja muuttamalla sen proteiiniksi mikrobien sekä uusiutuvan energian avulla. Tuotanto on todettu
toimivaksi, ja se voi olla ratkaisu ruokapulaan kehitysmaissa.

Tulevaisuuden vaatteiden
kangas voi tulla yhä
useammin suomalaisesta
metsästä.
Puufarkut
jalkaan?
Ehkä jo lähitulevaisuudessa!

taa selvästi suurempi tehdas, Weymarn
sanoo.
Mahdollisuuksia on, sillä Äänekosken
biotuotetehdas tuottaa 1,3 miljoonaa tonnia
selluraaka-ainetta vuodessa. Weymarn
laskee, että seuraava tehdas voisi ottaa
materiaalivirrasta 50 000 tonnia tekstiilikuitujen valmistamiseen. Se tarkoittaisi jo
kymmenen kertaa sitä t-paitojen määrää,
mitä Suomeen tuodaan.

3

Suola-akku. Helsinkiläinen BroadBit
uskoo, että suola-akut voivat päihittää
epäekologiset ja kalliit litiumioniakut.
Materiaalit ovat: ruokasuola, hiili, hiekka ja
rikki. BroadBit aloittaa akkujensa teollisen
valmistuksen tänä vuonna.

IS KERÄSI HYVIÄ
UUTISIA
IS keräsi hyviä
uutisia Suomesta
SUOMESTA
ja maailmalta.
JA
MAAILMALTA.

Optimismi
pidentää ikää
∞ Vuonna 2019 julkaistun
yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan optimistinen
elämänasenne voi pidentää elinikää jopa 11–15
prosenttia. Se voi merkitä
myös huomattavan korkeaa ikää.

Alzheimeriin
uudenlainen lääke
∞ Viime syksynä kerrottiin uudesta aducanumab-lääkkeestä, joka
voisi väitetysti hidastaa Alzheimerin taudin etenemistä.
Kyseessä olisi ensimmäinen lääke,
joka ei vain hoitaisi jo olemassa
olevia oireita. Tutkimustulokset
ovat vielä olleet ristiriitaisia.

Äärimmäinen köyhyys
vähentynyt
∞ Maailmanpankki kertoi
viime vuonna, että äärimmäisessä köyhyydessä elävien
määrä on vähentynyt selvästi.
30 vuotta sitten kolmannes
maapallon väestä eli äärimmäisessä köyhyydessä, nyt
alle 10 prosenttia ihmisistä.

Niklas von
Weymarn ja Pirjo
Kääriäinen.

VAATTEIDEN raaka-aineeksi soveltuvaa
selluloosaa valmistetaan metsän hoitamisen yhteydessä harvennettavista pienistä
puista sekä suurten puiden latvoista, joita
ei voi muualla hyödyntää. Yhdessä kuutiometrissä tehtaalle tulevaa puuta on puulajista riippuen selluloosaa noin puolet.
– Vaatteiden valmistamiseen kelpaavaa
kuitua siitä saadaan parhaimmillaan 450
kiloa, von Weymarn sanoo.

Entistä useammalla
on sähköt
∞ Viime vuosikymmenen
alussa 1,2 miljardia ihmistä
ympäri maailmaa joutui
elämään ilman sähköjä.
Vuonna 2017 luku oli pudonnut 840 miljoonaan, kertoi
Maailmanpankki tiedotteessaan viime vuonna.

Mitä siitä saa aikaan? von Weymarn
ja Kääriäinen alkavat laskea.
– Lakanakankaan tyypillinen
paino on 140 grammaa neliöltä,
Kääräinen muistelee.
Lopputulokseksi tulee, että kuutiosta puuta voisi saada kankaan
noin 1 200 lakanaan. Lukuun pääsemistä auttaa se, että valmistuksessa syntyvä leikkausjäte ja hukkapalat voidaan sekoittaa uudelleen
kuidun valmistusprosessiin.
Väestönkasvu ja elintason nousu
ruokkivat tekstiilien kysynnän kasvua. Vaatteita tehdään joka vuosi
kolme prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Puuvillatuotannon lisääminen viljelyalaa tai satotasoa lisäämällä
alkaa kuitenkin olla mahdotonta.
Puuvillaa kasvatetaan jo nyt kaksi kertaa
suuremmalla peltoalalla kuin esimerkiksi
perunaa. Puuvillan tuotannon aiheuttamat
ympäristöhaitat ovat merkittävät.
Öljystä valmistettavat synteettiset kuidut
ovat nousseet puuvillan ohi, mutta nekään
eivät ole pitkän päälle kestävä ratkaisu.
SIKSI katseet ovat kääntyneet yhä enemmän puiden ja muiden kasvien selluloosaan, joka on jo nyt maailman merkittävin
uusiutuva luontoperäinen raaka-aine.
Maailmanlaajuisesti 5–7 prosenttia tekstiileistä tehdään puupohjaisista kuiduista,
lähinnä viskoosista.

Äänestysaktiivisuus nousi

∞ Suomalaisten äänestysaktiivi-

suus eduskuntavaaleissa oli pitkään laskussa 1970-luvulta lähetien. Viime vuosikymmenellä
äänestysaktiivisuus oli kuitenkin
taas nousussa. Vuoden 2019
vaaleissa äänestysprosentti oli 2,0
prosenttiyksikköä enemmän kuin
vuonna 2015.

masti. Raaka-aineeksi käy puu, kierrätystekstiilit ja paperit.
Tampereen teknillisessä yliopistossa on
kehitetty viskoositekniikan pohjalta Biocelsolmenetelmää, jossa haitallista rikkihiiltä ei
enää tarvita. Raaka-aine on puusellu.
Espoolainen Woodly on kehittänyt puupohjaisen läpinäkyvän pakkauskalvon. Selluloosasta valmistettua kalvoa ei erota muovista.
Jos Euroopassa käytetyt muovipakkaukset
korvattaisiin puupohjaisella Woodlyllä, se
vastaisi 10 miljoonan auton päästöjä.
Helsinkiläinen Sulapac on puolestaan
kehittänyt puuhakkeen pohjalta muovinkaltaisen pakkausmateriaalin, joka muovista poiketen on biohajovaa. Tuotteen on määrä korvata
voide- ja kosmetiikkapakkausten muovia,
mutta materiaalia voi käyttää myös muiden
muovien korvaamiseen esimerkiksi juomapilleissä.

POHDITTAVAA

Ostatko usein
vaatteita, joita tulee
pidettyä harvoin?
Viskoosin raaka-ainetta liukosellua
tuotetaan jo Suomessa merkittäviä määriä
Stora Enson Uimaharjun tehtaalla ulkomaille vietäväksi. Koivusta ja nyt myös
havupuista valmistettava liukosellu toimii
vaatteiden lisäksi myös monen muovituotteen oljypohjaisen raaka-aineen korvaajana.
Moni asia viittaa siihen, että ihmiskunta
joutuu nojaamaan vaatteiden valmistuksessaan yhä enemmän puupohjaisiin kuituihin. Maailman metsäisimpiin maihin kuuluvalle Suomelle se voi olla iso mahdollisuus.
Joka kymmenes maailmassa valmistettu
vaate voitaisiin teoriassa valmistaa suomalaisesta puusta.
– Puupohjaista kuitua valmistava tehdas
on mahdollista rakentaa hiilineutraaliksi,
von Weymarn sanoo.
Se on nykymaailmassa merkittävä asia.
Metsä Springin kuidusta valmistetun vaatteen hiilidioksiditase on laskettu olevan
kymmenesosa puuvillaiseen verrattuna.
Puun hyödyntäminen vaatteiden raakaaineena on vasta lähtökuopissaan, vaikka
puukuituja on valmistettu jo yli sata vuotta.
Suomen hakkuuylijäämästä valmistetulla
selluloosalla voitaisiin korvata viidennes
maapallon puuvillan kulutuksesta.
Suomen hyvin hoidetut ja kasvavat metsävarat voivat olla ratkaisu moneen maailman ongelmaan.

Kehitystä
köyhimmissä maissa
∞ Lapsikuolleisuus on pudonnut maailman köyhimmissä
maissa 14 prosentista 7 prosenttiin viimeisten 20 vuoden
aikana. Lisäksi puhtaan veden
ja vesihuollon piirissä olevien
määrä on noussut 22 prosentista 41 prosenttiin.
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TILASTOT: Usein kuulee

puhuttavan, että ennen
kaikki oli paremmin. IS:n
keräämien tilastojen mukaan
monet asiat ovat kehittyneet
kuitenkin aika mukavasti.
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HYVIN MENEE!

LAURI NUOSKA

Lauri.nuoska@iltasanomat.fi

Grafiikka: PETRI

PARKKINEN
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NARDOS MENGESHA

Yhdessä voitettu

URHEILU: Joukkueurheilu menee hurjasti eteenpäin – ja se näkyy menestyksenä.

M

Tyttöjen
asema parani
maailmalla

POHDITTAVAA

Miten suomalaisen
yhteiskunnan
tasa-arvo näkyy
elämässäsi?
Nämä tytöt ovat
käyneet koulua
Nairobissa Keniassa.
MARKKU ULANDER

KEHITYS: Tyttöjen

mahdollisuudet ovat
keskimäärin kasvaneet
maailmassa. Suomi on
tasa-arvon kärkimaita.

V

iime joulukuussa Suomesta
levisi laajasti maailmalle kuvia Suomen hallituksen ministereistä:
johtoviisikko
koostuu naisista.
– Se on merkittävä valokuva historiallisesti, Plan
Internationalin tasa-arvo ja
seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien asiantuntija
Leena Mubarak sanoo.
– Olemme tottuneet stereotypiaan, että
päättäjät ovat keski-ikäisiä pukumiehiä. Valokuva murtaa käsitystä siitä, kenestä voi
tulla valtaapitävä.
Esimerkin ja esikuvien merkitys on suuri,
myöntää myös Unicefin ohjelmajohtaja Inka
Hetemäki. Mutta viime kädessä nämä esimerkit eivät näy maailman köyhimmissä
nurkissa, siellä, missä tyttöjen ja naisten asema on vielä huono.
– Heidän voimansa tasa-arvon puolustajina
mitataan teoilla. Kuinka he onnistuvat puolustamaan lasten ja aikuisten tasa-arvoisia mah-

Mitä hyvää odotat
tulevaisuudelta?

Li Andersson, Katri Kulmuni, Sanna Marin, Anna-Maja Henriksson ja Maria Ohisalo.
dollisuuksia maailmalla, Hetemäki sanoo.
Meillä Suomessa on kansainvälisesti vertailtuna todella hyvä tasa-arvotilanne. Islanti on koko maailman kärjessä tasa-arvotarkastelussa, sitten seuraavat Norja, Ruotsi ja
Suomi (Maailman talousfoorumi 2018).
– Koulutus ja vahva sosiaalipolitiikka ovat
taustatekijöitä, jotka edistävät tasa-arvoa.
Lisäksi seksuaali- ja lisääntymisoikeudet
ovat merkittävässä asemassa, Leena Mubarak sanoo.
Tyttöjen asema on kohentunut viime vuosikymmenillä koko maailmassa, myös tasaarvon osalta. Monissa maissa on menty paljon eteenpäin.
– Jos ajattelee koulutusta ja naisten osallistumista työelämään, mahdollisuutta päättää
lapsiluvusta tai ehkäisyn kehittymistä, niin
valtavia muutoksia on tapahtunut, Leena

Mubarak kertoo.
Eri maiden lähtökohdat ovat erilaisia. On
myös aika vähän tilastoja, jotka keskittyvät
tyttöjen tilanteeseen.
– On tilastoja lapsista ja naisista, mutta
niistä ei näe tyttöjen tilannetta, koska tietoa
ei ole eritelty iän tai sukupuolen perusteella,
Mubarak sanoo.
JOISSAKINmaissa mennään Inka Hetemäen mukaan jopa taaksepäin. Tämänhetkinen
ennätyksellinen pakolaistilanne maailmassa on esimerkiksi heikentänyt lasten koulunkäyntiä ja etenkin tyttöjen tilannetta.
– Jopa lapsiavioliitot ovat paikoitellen lisääntyneet, koska tämä nähdään lasten suojeluna: halutaan joillain keinon taata lapselle
elämän mahdollisuus, Inka Hetemäki sanoo.
Tyttöjen aseman paraneminen maailmal-

"Koulutus ja vahva sosiaalipolitiikka ovat
taustatekijöitä, jotka edistävät tasa-arvoa.”
ANNA KORKEAMÄKI,
21
∞ ”Ainakin tasa-arvossa
ollaan menossa parempaan suuntaa, varsinkin
Suomessa. Täällä saa olla
tulevaisuudessa sellainen, kuin haluaa. Se
näkyy jo nyt politiikassakin.”

MINNI LEIVO, 27

∞ ”Uskon, että rasismi

vähenee, ja kulttuurinen
monimuotoisuus lisääntyy. Ihmiset huomaavat,
että ei ole vain suomalaisia tai eurooppalaisia,
vaan ollaan maailmankansalaisia. Se näkyy
myös katukuvassa.”

la näkyy monissa konkreettisissa asioissa.
Hetemäki antaa niistä globaaleja esimerkkejä. Yksi esimerkki on kuolleisuus: alle 5-vuotiaita tyttöjä ei enää kuole keskimäärin
enemmän kuin poikia.
Suurta kehitystä on tapahtunut myös tyttöjen koulunkäynnissä eri puolilla maailmaa. Etenkin alakouluun pääsee tyttöjä lähes siinä missä poikiakin, erot kasvat valitettavasti iän myötä.
– Lapsiavioliitot ovat vähentyneet: ennen
vuotta 2010 yksi neljästä naisesta maailmassa joutui alaikäisenä naimisiin, nykyisin yksi
viidestä, Inka Hetemäki sanoo.
Vuonna 2013 tutkittiin 29:ää Lähi-idän ja
Afrikan maata, joissa 36 prosenttia 15–19vuotiaista tytöistä oli ympärileikattu.
– Vanhempien naisten verrokkiryhmässä, 45–49-vuotiaissa, ympärileikattuja oli 53
prosenttia, Hetemäki sanoo.
Vuosina 2008–2013 lähes 10000 yhteisöä 15
maassa luopui tyttöjen ympärileikkauksesta.
Sitä tapahtuu silti edelleen.
KOULUTUS on tärkeässä asemassa. Kun tytöt ovat koulussa pidempään, heidän yhteiskunnallinen asemansa paranee.
– Näin heillä on enemmän vaikutusvaltaa
ja he pystyvät huolehtimaan itsestään. Tytöt
ovat valtava potentiaali, joka tietyllä tavalla
uinuu vielä maailmassa, Leena Mubarak sanoo.
– Naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäminen on ollut jo pitkään myös Suomen kehityspolitiikan keskeisiä tavoitteita, Inka Hetemäki sanoo.
SUVI KERTTULA

OONA KOSKENVESA,
20
∞ ”Absoluuttinen köyhyys tulee vähenemään.
Se on vähentynyt jo
paljon ja uskon, että se
vähenee entisestään.”

ACTION MOMENTS, USA

oni intohimoinen
penkkiurheilija
katsoo menneeseen
haikaillessaan suomalaisten menestyksen perään. Toki ei
2010-luku täysin
synkkä ole ollut –
vaikka jo kaukana
tuntuvat olevan
esimerkiksi Janne Ahosen, Tero Pitkämäen, Kimi Räikkösen, Hanna-Mari
Seppälän, Minna Kaupin tai Kiira Korven uroteot.
Suomessa on edelleenkin loistavia yksilöurheilijoita, mainittakoon vaikka aitajuoksija Nooralotta Neziri, ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen ja maastohiihtäjä
Iivo Niskanen.
Kultajuhlia on onneksi saatu kuitenkin
viettää. Suomesta on jalostunut hieno
joukkueurheilumaa, joka on saanut viime
vuosina menestystä mm. cheerleadingissa,
jääkiekossa ja muodostelmaluistelussa.
Jalkapallossakin suunta on ollut ylöspäin.
MITEN tämä on tapahtunut?
– Menestys vaatii paljon
työtä. Harjoittelu on rankkaa, ja jos sen tekee yksin,
ei ole ketään kenen kanssa jakaa kokemuksia ja
yhteistä matkaa,
cheerleadaaja Rosanna Toivonen toteaa.
Toivosella on
meriittejä sanoa.
Hän oli mukana
vuonna 2018, kun
Suomen naisten
joukkue onnistui vielä
tuolloin mahdottomassa ja vei lajin maailmanmestaruuden sen suvereenilta hallitsijalta Yhdysvalloilta.
Eikä huuma ole laantunut: Suomi uusi kultansa viime vuonna ja on näin
ollen cheer-sarjan kaksinkertainen puolustava maailmanmestari.
Tuplakulta kiiltää siis sanojen painona.
Mikä joukkueurheiluinnon taustalla Toivosen mielestä on?
– Joukkue tekee huonoistakin päivistä
parempia, ja se voi olla monille ensimmäinen yhteisö, johon kuulua perheen ulkopuolella. Samalla niissä syntyy hyvää
keskinäistä kilpailua – kun kaveri kehittyy, haluaa itsekin kehittyä, Toivonen
kuvailee, ja lisää:
– Nykypäivänä olemme paljon yhdessä,
mutta myös hyvin eristäytyneitä sosiaalisen median ja teknologian myötä. Joukkueurheilu antaa mahdollisuuden kohdata
ihmisiä "todellisuudessa" eikä vain puhelimen välityksellä.

ANNASTIINA LEHTONEN

annastiina.lehtonen@iltasanomat.fi

ANNALOTTA PERE, 20

∞ ”Uskon, että ihmiset

oppivat elämään kestävämmin tulevaisuudessa, ympäri maailmaa.
Toivottavasti sitä ei opita
kantapään kautta.”

Suomen naiset voittivat viime vuonna kultaa cheerleadingissa.
MM-juhlat saatiin aikaan myös miesten jääkiekossa. Huuhkajat
ylsi historialliseen EM-kisapaikkaan.
todella merkittävää.
Harrastajamäärä on
kasvanut 15–20 prosenttia viime vuosina.
HIENO suomalainen
urheilumuisto
tulee mieleen vuoden 2014 koripallon
MM-kisoista, jonne matkasi
tuhansia Susijengin kannattajia. Sen ja
muiden joukkueiden luoma urheiluhuuma
on ollut edesauttamassa nuorten innostuneempaa siirtymistä eri joukkuelajeihin.
Suomen Cheerleadingliiton puheenjohtaja Riikka Taivassalon mukaan käsillä
olevan joukkueurheilumenestyksen kasvun taustalla vaikuttaa laajempi kulttuurillinen muutos.
– Uskon, että nykyään korostuu enemmän sellainen yhteisöllisyys. Yhdessä
tekeminen ja kokeminen on sitä, mikä
joukkuelajeissa kiehtoo.
Cheerleadingissä etenkin vahva ja virkistynyt seuratoiminta tuottaa nyt hedelmää.
– Meidän seurojen tekemä työ on ollut
TERO KARESNIEMI, 21

∞ ”Suomi on jo nyt edel-

läkävijä kestävässä
kehityksessä ja teknologiassa. Tiivistetysti,
Suomi on päämaita, jotka
panostavat kestävään
kehitykseen, ja se näkyy
myös tulevaisuudessa.”

OI Suomi on! Monen
jalkapallofanin unelma
toteutui marraskuussa, kun
Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen ensimmäinen
EM-kisapaikka varmistui. Suomen
naisten maajoukkue on pelannut jo kolmissa EM-kisoissa.
Suomen Jalkapalloliiton huippujalkapallopäällikkö Marianne Miettinen korostaa
lajimenestyksen taustalla seurojen työtä ja
pelaajien laadukasta arkea.
– Sellainen perustason arjen tekeminen
menee koko ajan parempaan suuntaan. Ja
seuroissa pelaajat myös kehittyvät, ei maajoukkueissa. Maajoukkue on tavallaan
peili, sen kautta voidaan nähdä, mitä siellä
arjessa on tehty, Miettinen sanoo.
– Ja siellä asioita tehdään siis paljon
paremmin monella eri osa-alueella.
Joukkueurheilun ylipäätään kasvaneen
suosion taustalla Miettinen korostaa Taivassalon tavoin laajempaa yhteiskunnallisCECILIA SIPPEL, 20

∞ ”Luulen, että suvaitsevaisuus saa vielä
sijansa maailmassa.”

ta arvomuutosta.
– Laajemminkin ajatellen muutos on
selkeä – yhdessä tekeminen, kokeminen ja
eläminen, ylipäätänsä yhteenkuuluvuus
ovat tärkeitä yhteiskunnallisia arvoja ja
perustarpeita.
– Joukkueurheilulajit nähdään niin, että
ne kehittävät paljon monia urheilussa ja
muussakin elämässäkin elämässä tarvittavia taitoja, kuten sosiaalisia taitoja, jotka
ovat tärkeitä myös esimerkiksi työelämässä.
JUTUSSA EI TOKI OLE HUOMIOITU PARILAJEJA TAI
YKSILÖLAJEJA, JOISSA KILPAILUMUOTONA VOI OLLA PARITAI PIENJOUKKUELÄHTÖJÄ, KUTEN HIIHDON SPRINTTEJÄ
TAI YHDISTETYN JA AMPUMAHIIHDON TAI SUUNNISTUKSEN
JOUKKUESTARTTEJA.

POHDITTAVAA

Mistä tulee
Suomen seuraava
menestyslaji?
HANNA ANTIKAINEN,
22
∞ ”Ylikansoittuminen
vähenee. Ihmiset pääsevät paremmin kouluun,
ja koulutustaso paranee.
Naiset ovat yhä koulutetumpia.”
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Tätä ei enää näh dä
M
JOSEFIINA BARAKA

josefiina.baraka@iltasanomat.fi

aailma näyttäisi
hyvin erilaiselta, jos
rokotuksia ei olisi
keksitty. Niiden
ansiosta myös Suomessa ei enää sairastuta eräisiin vaarallisiin sairauksiin,
joista entisajan ihmiset kärsivät ja joihin

kuoltiin.
– Jos katsoo 1700-luvun taidetta, sen
ajan monet muotokuvat ovat lähes varmasti siloiteltuja. Tuon ajan ihmiset olivat
usein rokonarpisia, mutta taiteilijat tiesivät, mitä ei välttämättä kannata maalauksiin tallentaa, lääketieteen dosentti Heikki
Vuorinen Helsingin yliopistolta kertoo.
Isorokko on vanhin ja ainoa rokotuksilla koko maailmasta poistettu sairaus.
Muita rokotusten avulla hävitettyjä sairauksia ovat esimerkiksi kurkkumätä ja
polio. Suomesta ovat rokotuksilla käytännössä hävinneet tuhkarokko, vihurirokko,
sikotauti, tuberkuloosi ja jäykkäkouristus.
Suomella on yksi erityinen meriitti.
– Kolmen sairauden tartunnat saatiin
hävitettyä Suomesta ensimmäisenä maana
maailmassa. Ne olivat tuhkarokko, sikotauti ja vihurirokko, jotka saatiin lähes hävitettyä Suomesta 1990-luvulla, terveydenhuollon erikoislääkäri Ulpu Elonsalo THL:n
infektiotautien torjunta-yksiköstä kertoo.

HARVA suomalainen nykyään edes tietää,
millaisia tauteja yllämainitut sairaudet
ovat. Toisaalta se on hyvä asia. Se voi kuitenkin joissain tapauksissa vaikuttaa
siihen, että rokotusten mahdolliset haittavaikutukset nousevat keskusteluissa pääosaan, Lääkäriliiton sivuilla todetaan.
– Tietoa näistä sairauksista olisi hyvä
pitää yllä. Moni ei välttämättä tiedä, miten
hankalia tauteja esimerkiksi sikotauti ja
tuhkarokko ovat, Ulpu Elonsalo toteaa.
Vaikka mahdolliset rokotusten aiheuttamat haitat ovat olleet yksilöille äärimmäisen valitettavia, viranomaisten tehtävänä
on selvittää rokotusten hyöty koko kansan
mittapuussa. Elonsalo kertoo, että rokotukset ovat pelastaneet enemmän suhteessa haittoihin.
Esimerkiksi lähes täysin Suomesta
kadonnut polio on toiselta nimeltään lapsihalvaus. Se on erittäin tarttuva virussairaus, joka voi vaurioittaa selkäytimen
etusarven tai ydinjatkoksen liikehermosoluja. Se voi vakavimmillaan aiheuttaa
velttohalvauksen, aivokalvontulehduksen
ja pysyviä haittoja. Vielä 1950-luvun lopulla siihen sairastui Suomessa satoja ihmisiä
ja sitä pelättiin.
Tuhkarokko on myös vakava tauti, joka
voi johtaa jopa kuolemaan. Se voi aiheuttaa sairastuneelle korkeaa kuumetta, hengitystieoireita ja ihottumaa. THL:n mukaan tuhkarokon sairastaminen heikentää

Mitä hyvää odotat
tulevaisuudelta?

TAUDIT: Suomessa

SANOMAN ARKISTO

Nuori poliota
sairastava potilas
vuoteessaan
1930-luvun alussa.
Todennäköisesti
kysymyksessä on
Marian sairaala
Helsingissä.

"Tietoa näistä
sairauksista olisi hyvä
pitää yllä. Moni ei
välttämättä tiedä,
miten hankalia tauteja
esimerkiksi sikotauti ja
tuhkarokko ovat.”

Laakson sairaalan osasto 8:n henkilökuntaa 1960-luvun lopussa. Lea Hautaviita
toinen vasemmalta.

Niskalenkki kansantaudista

Ihmiset kurkkivat Kulkutautisairaalan
tulirokko-osastolle vuonna 1936.
PERTTI JENYTIN / LEHTIKUVA

ROKOTUKSET suojaavat myös vakavilta
jälkitaudeilta, joita eri taudit saattavat
aiheuttaa.
Ulpu Elonsalon mukaan Suomea voi
pitää rokotusten mallimaana, sillä täällä
rokotuskattavuus on korkea. Rokotusohjelma perustuu vapaaehtoisuuteen ja
maksuttomuuteen. Ennaltaehkäisevän
työn historia on pitkä ja sillä on saatu
vuosikymmenten aikana aikaiseksi merkittäviä tuloksia. Elonsalo kertoo lisäksi,
että Suomi on ollut aktiivisesti mukana
rokotetutkimuksissa. Lisäksi Suomessa on
hyvät rekisterit, joiden avulla voidaan
seurata rokotteiden tehokkuutta ja turvallisuutta.
Elonsalo nostaa yhdeksi keskeisimmäksi Suomen hyvän rokotuskattavuuden
vaikuttajaksi koulutuksen ja laajamittaisen neuvolatoiminnan.

KANERVA
MÄKIKOSKELA, 19
∞ ”Suomessa asiat ovat
tasa-arvon näkökulmasta hyvin jo nyt. Ne ovat
sitä myös tulevaisuudessa, ja mennään vielä
eteenpäin.”

Näin jonotettiin isorokkorokotukseen Helsingin Eteläesplanadilla vuonna 1963.

VALTTERI UOTILA, 20

∞ ”Uskon, että maailma

on menossa tasa-arvoisempaan suuntaan. Kun
meidän sukupolvemme
on vallassa, niin moni asia
on paremmin. Kun on
meidän aikamme loistaa,
tästä tulee voimakkaammin kaikkien maailma.”

VILLE TAIMI, 19

∞ ”Ilmastonmuutoksen

torjuntaan saadaan
yhtenäinen järkevä linja.
Nyt yhdet menevät juosten, ja toiset hidastavat
kehitystä. Veikkaan, että
tulee yhtenäinen ja maltillinen linja, jolla mennään eteenpäin.”

LEA HAUTAVIIDAN KOTIALBUMI

monista vakavista
sairauksista päästiin
eroon rokotuksilla.

Tältä näytti polioinvalidien hoitokoti
Kaislaranta vuonna 1968.

elimistön puolustuskykyä muita tauteja
vastaan viikosta jopa yli kahteen vuoteen.
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Sikainfluenssaan reagoitiin nopeasti
VUONNA 2009 maailmaa uhkasi sikainfluenssa. WHO luokitteli sen pandemiaksi toukokuussa. Pandemia tarkoittaa yli maanosien
ulottuvaa epidemiaa. Tauti saavutti Suomen
kesällä 2009 ja alkoi levitä lokakuussa.
Rokotuksia ryhdyttiin tarjoamaan vauhdilla.
Talven 2009–2010 aikana Suomessa käytettiin
reilu kaksi miljoonaa Pandemrix-rokotetta sikainfluenssaa vastaan.
Kyseessä ei ollut rokotusohjelman rokote
vaan erityistapaus.

yrityksellä oli kaksi tehdasta, joiden rokoteerissä saattoi olla pieniä eroja.
– Perinnöllisellä alttiudella ja rokotteen rakenteella on ajateltu olevan merkitystä narkolepsian
puhkeamisessa. Muilla rokotteilla vastaavaa ei
ole havaittu, Ulpu Elonsalo kertoo.
Elonsalo kertoo lisäksi, että vuosina
1916–1919 Euroopassa ja 1920-luvulla Suomessakin esiintyneessä espanjantaudissa oli yhtäläisyyksiä vuoden 2009 sikainfluenssavirukseen.
Myös silloin havaittiin unitautia.

MYÖHEMMIN selvisi, että sikainfluenssarokotus lisäsi perinnöllisesti narkolepsialle alttiiden riskiä sairastua narkolepsiaan eli nukahtamissairauteen.
– Narkolepsiaan sairastui noin 200 henkilöä.
Se oli todella, todella ikävää. Myöhemmin selvisi,
että samalla Pandemrix-rokotteita valmistavalla

LÄÄKÄRILEHTI Duodecimin mukaan Suomessa joutui sikainfluenssan takia sairaalahoitoon melkein 1600 potilasta, 44 sairastunutta
kuoli. Asiantuntijat arvioivat, että rokottaminen
ehkäisi 800000 tartuntaa sekä sydän- ja aivoinfarkteja. Rokotteen arvioitiin ehkäisseen 50
kuolemaa, Lääkärilehti kertoo.

STEN TAIMALU, 20

∞ ”Ihmiset sopeutuvat,

vaikka ohittaisimme
ilmastonmuutoksessa
jopa sen pisteen, josta ei
ole paluuta. Onnistumme sopeutumaan paineiden alla ja löydämme
teknologisia innovaatioita.”

HENRIKKI PÖNTINEN,
27
∞ ”Yhteistyö tiivistyy eri
sektoreilla. Vaikka ollaan
vastapuolilla, niin yhteistyössä on enemmän selkeyttä. Vaikka on erilaisia
intressejä, niin menemme
suuressa mittakaavassa
samaan suuntaan.”

VIELÄ 1960-luvun alkupuolella tuberkuloosilla oli Suomessa pelottava kaiku. Keuhkotauti oli kansansairaus, joka vei monia ennenaikaisesti hautaan.
Sitten ”tubista” päätettiin ottaa niskalenkki. Suomessa alkoi 1960-luvulla tuberkuloosiprojekti, jonka tarkoituksena oli karsia
tartuntatapaukset minimiin.
Myös ns. rantojen miehiä, laitapuolen
kulkijoita, kiikutettiin systemaattisesti sairaaloihin rokotettaviksi ja hoidettaviksi.
Mitään ei haluttu jättää puolitiehen.
– Tuberkuloosiprojektin aikana ei puhuttu
rahasta – siitä, kenellä olisi varaa hoitoihin ja
kenellä ei. Kaikki päätettiin hoitaa kuntoon,
viimeisen päälle omistautuneesti, Helsingin
Laakson sairaalan osastoavustajana työskennellyt Lea Hautaviita kertoo.
– Meillä oli miehiä hoidossa kahdella isolla
osastolla. Päivittäin syötimme heidät ja
puimme heille puhtaat vaatteet ylle. Erityisen tarkkaan valvoimme, että jokainen söi
heille tarkoitetut lääkkeet.
– Tuberkuloosiosastolla tehtiin valtava
työmäärä, ja sillä oli varmasti iso merkitys
taudin kitkemisessä.
KUN hygienia parani oleellisesti ja lääketiede kehittyi, tartuntojen vuosittaisten määrä
alkoi pudota vauhdilla. Syntyi oivallus, että
tuberkuloosiin tepsisi parhaiten nimenomaan lääkkeiden yhdistelmähoito.
Tilanteen parantumiseen vaikutti myös
yleinen elintason nousu.
– Muistan hyvin ne ajat, jolloin lääkärit
kehittivät koko ajan uusia lääkkeitä tuberkuloosin hoitoon. Meiltäkin jotkut lääkärit
kävivät Englannissa asti hakemassa uutta
tietoa, ja niiden reissujen jälkeen osa heistäkin sairastui tuberkuloosiin.
– Kaikki se kuitenkin lopulta auttoi siihen,
että kansantauti saatiin ojennukseen. Olen
kiitollinen, että sain olla osa tärkeää projektia.
Vuonna 1951 Suomessa kirjattiin yhteensä
10391 uutta tuberkuloositartuntaa ja vuonna
1960 vajaat 7100. Vuonna 1975 tartuntoja
havaittiin enää 2713 ja vuonna 1983 vajaat
1400.
Nykyään Suomessa diagnosoidaan

ALEKSI RIPATTI,
27
∞ ”Sukupuolten
välinen tasa-arvo
on mennyt oikeaan
suuntaan ja jatkaa
samalla tavalla,
ainakin Suomessa.”

Lea Hautaviita on ylpeä 1960-luvun
projektista.
200–300 uutta tuberkuloositapausta vuosittain. TAYSin apulaisylilääkäri Reetta Huttusen mukaan sairauden tartuntariski on
nykyään erittäin pieni.
Maailmalla tuberkuloosi on edelleen
kymmeneksi tappavin sairaus.
– Suomessakin tuberkuloosiin voi edelleen menehtyä. Vaikka lääkkeet ovat hyviä,
niiden käyttö on toisilla huonosti siedettyä,
esimerkiksi alkoholisteilla, Reetta Huttunen
sanoo.
– Sodan jälkeisinä vuosina tuberkuloositartunnan saaneet voivat nyt ikäännyttyään
sairastua uudelleen, koska vanheneminen
heikentää immuniteettia. Onneksi aktivoitumisriski on kuitenkin pieni.

MARKO LEMPINEN

POHDITTAVAA

Miten omasta
terveydestä voi
parhaiten pitää
huolta?

SUSANNA SAARIOJA, 19

∞ ”Ilmastosopimuksia

tehdään, ja myös ilmastonmuutokselle tehdään
jotakin. Vaikka kaikki näyttää menevän pieleen, niin
asioita pyritään ratkomaan
yhä vahvemmin. Suomesta
tulee yhä monikulttuurisempi.”

16

ILTA-SANOMAT MAANANTAINA 3. 2. 2020

17

ILTA-SANOMAT MAANANTAINA 3. 2. 2020

LUOTA HUOMISEEN

LUOTA HUOMISEEN

Robotit hoitavat tylsät työt

TYÖELÄMÄ: Ihmisille vaarallisia hommia voidaan jatkossa antaa koneiden tehtäväksi.
JESSE KUPARINEN

jesse.kuparinen@iltasanomat.fi

M
Kuvat: SEPPO

SOLMELA

arkus Broman on
työskennellyt jo 20
vuotta ABBllä. Tuossa ajassa työ Porvoon-tehtaalla on
muuttunut merkittävästi. Kun aikaisemmin valokatkaisimet,
pistorasiat ja muut
tehtaan tuottamat
komponentit koottiin ja pakattiin lähes
alusta loppuun käsin, nyt homman hoitavat robotit. Porakoneet ja meisselit ovat
vaihtuneet automaatioon.
– Kun aloitin, täällä oli yksi teollinen
robotti, jota kukaan ei osannut huoltaa,
Broman naurahtaa.

VIIMEISEN 10 vuoden aikana kehitys on
kiihtynyt. Broman kertoo, että nyt robotit
hoitavat lähes kaiken. Teollisuusrobotit
hoitavat kokoamisen alkupisteestä tuotepakkaukseen saakka.
Ihmisen tehtäväksi jää valvoa robotin
toimintaa ja huoltaa sitä tarvittaessa. Robotin työ on muun muassa hakea kappale
ruiskuvalukoneesta ja testata, koota ja
pakata komponentit
Niin sanotut yhteistyörobotit, kuten
ABB:n käyttämä ja kehittämä YuMi, jättävät tehtävää enemmän ihmiselle.
– Se toimii ihmisen kanssa samassa
tilanteessa, eikä vaadi teollisuusrobotin
tavoin konesuojaa. YuMi hoitaa kuusi
ensimmäistä osaa ja ihminen kokoaa loput
ja viimeistelee. Samassa tilassa toimiminen tekee YuMista joustavamman. Sen
pystyy esimerkiksi korjaamaan nopeammin, jos siihen tulee vika.
Yhteistyörobotit ovatkin Bromanin
mukaan teollisuuden seuraava askel, jota
tullaan käyttämään laajalti.
Broman ei koe robottien uhkaavan
työpaikkoja. Hän muistuttaa, että ABB:n
Porvoon-tehtaalla työvoiman määrä on
pysynyt vuosien saatossa samana, oli
robotteja tai ei.
Toki työvoima on liikkunut yksinkertaisesta linjastotyöstä enemmän ihmisajattelua tarvitseviin huolto-, valvonta- ja ohjelmointitöihin, minkä myötä eräästäkin
asentajana tehtaaseen tulleesta tuli myöhemmin alansa parhaita robottiohjelmoijia.
BROMAN myöntää, että osa suhtautuu
muutokseen negatiivisemmin kuin hän.
– Suhtautuminen riippuu siitä, kokeeko
pysyvänsä muutoksessa mukana. Teknologiasta tulee olla aidosti kiinnostunut ja
tarve osata asioita on muuttunut. Jatkuvasti tulee päivittää osaamistaan.
Työturvallisuus on kehittynyt Suomessa. Kun robotit korvaavat ihmisiä vaarallisissa töissä, työtapaturmat voivat vähentyä
entisestään.
Porvoon-tehtaalla työperäisistä liikuntaja tukielinsairauksista aiheutuneet sai-

Kun robotti hoitaa yhden työn, ihmistä
tarvitaan toiseen työhön.

Tekoälyä
ihmisälyn
kaveriksi
"Digitaalisen maailman
sisäistäminen ja jatkuva
oppiminen ovat avaimia
menestykseen.”
Markus Broman esittelee yksikätistä robottia, joka asennetaan pian.

Tekoälyyn
suhtaudutaan
professorin
mielestä usein
liian
tunteellisesti.
ABB:n Porvoon-tehdas tekee sähköpistokkeita.
rauspoissaolot ovat vähentyneet ja työhyvinvointi on ollut nousussa, kun robotit
ovat ottaneet vaaralliset ja ikävimmät
hanttihommat.
Työ on myös tehostunut. Robotit ovatkin
auttaneet säilyttämään työpaikkoja talouden taantumassa.
Broman korostaa koodauksen ja ohjelmoinnin tarpeellisuutta tulevaisuudessa.
– Monenlaisia taitoja tullaan tarvitsemaan, mutta digitaalisen maailman sisäistäminen ja jatkuva oppiminen ovat avaimia
menestykseen. Tästäkin huolimatta tulee
kuunnella sydämensä ääntä: jos ohjelmointi ei kiinnosta, on järkevää tietysti
hakeutua itselle sopivan alan pariin.

ANNI MATERO, 24

∞ ”Mietin jotakin lapsiin

Mitä hyvää odotat
tulevaisuudelta?

TEKOÄLYÄ käytetään jo nyt monessa asiassa,
ja tulevaisuudessa luultavasti entistä enemmän.
Helsingin yliopiston tietojenkäsittelyn professori
Hannu Toivosella on tekoälyn tutkimisesta
vuosien kokemus, vaikka hän ei olekaan tutkinut
varsinaisesti työelämää.
Toivosen mukaan tekoäly ja robotiikka voivat
vapauttaa aikaa joko muuhun työhön tai vapaaaikaan. Hän itse kertoo toivovansa, että automatisaatio näkyisi lisääntyneenä vapaa-aikana,
mutta muistuttaa, että tuolloin pitäisi muuttua
myös yhteiskunnan suhtautuminen palkkatyöhön.
– Vapaa-ajan lisäksi teknologia mahdollistaa
vapaaehtoistyön lisääntymisen. Palkkatyöhön
käytettäisiin
jatkossa ehkä
vähemmän
aikaa, mutta se
korvautuisi
esimerkiksi
hyväntekeväisyydellä tai kotitöihin panostamisena.
– Toisaalta
esimerkiksi
robotti-imurit helpottavat taas kotitöitä.

liittyvää. Lasten medianlukutaito ainakin kehittyy
yhä paremmaksi.”

POHDITTAVAA

Mitkä ammatit
katoavat
tulevaisuudessa
ja mitkä ainakin
säilyvät?
Moni muutosta pelkäävä on kääntynyt robottien kannalle, kun on nähnyt konkreettiset hyödyt.

JAAKKO RAHKO, 23

∞ ”Lääketieteessä tapah-

tuu edistystä. Siinä
harvemmin mennään
ainakaan taaksepäin.
Lääketiede on tulevaisuudessa kehittyneempää kuin nyt. Tästä on
ollut merkkejä ihan viime
aikoinakin.”

NUUTTI KIIVERI, 24

∞ ”Viestintäteknologia

kehittyy. Viestintä helpottuu, kun 5G-verkot
tulevat. Se nopeuttaa
viestintää. Fyysisen
paikan merkitys vähenee, ja ihmiset voivat
tehdä töitä kauempaa ja
osallistua.”

TYTTI JUSSILA, 23

∞ ”Mielenterveysasioista
puhutaan usein hirveän
negatiivisesti. Tulevaisuudessa niistä osataan
puhua nykyistä paremmin. Ihmiset puhuvat
mielenterveysasioista
tavallaan sillä oikealla
kielellä.”

ELISA NIEMI, 27

∞ ”Videopelit ja niiden

kehittyminen. Kehittyneemmät peliteknologiat
tulevat saavutettavammiksi, esimerkiksi VRteknologia kehittyy. Se
on hauskaa, tarjoaa
elämyksiä ja vie muihin
maailmoihin.”

ANNA LEHTO, 27

∞ ”Syöpähoidoissa on
kehitytty. Lääketieteen mahdollisuudet
hoitaa vaikeita sairauksia paranevat
tulevaisuudessa.
Uskon, että siinä ei
oteta ainakaan takapakkia.”

TEKOÄLYYN suhtaudutaan professorin
mielestä usein liian tunteellisesti, ja unohdetaan,
kuinka paljon tekoäly vaikuttaa jo nyt jokapäiväiseen elämäämme. Älypuhelimet, hakukoneet ja
erilaiset apuohjelmat perustuvat kaikki tekoälyyn.
Jo nykyään nettipankit ja mobiilimaksaminen
säästävät tunteja ihmiselämästä verrattuna
vuosikymmenten takaiseen jonotteluun.
Robotit eivät Toivosen mukaan välttämättä
vähennä ihmisten tekemän työn määrää. Kun
robotti ottaa hoitaakseen yhden työn, ihmistä
kaivataan toisessa työssä, esimerkiksi hoitoalalla. Liikettä tapahtuu myös työpaikkojen sisällä.
Robotin hoitaessa kassan, kaupan henkilökunta
voi keskittyä asiakaspalveluun.
Ihmisen tarve kassalla voi olla vähäinen,
mutta Toivosen mukaan suosituksia hyvästä
juustosta otetaan mieluummin vastaan ihmiseltä kuin koneelta.

SIIRI KAUTTO, 15

∞ ”Nykyään nuoret

saavat vaikuttaa. Se on
hieno homma. Ennen
lapsilla ja nuorilla ei ollut
vaikutusvaltaa. Toki
tasa-arvon edistäminen
on hyvä juttu. Nämä
asiat ovat tulevaisuudessa paremmin.”
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LUOTA HUOMISEEN

LUOTA HUOMISEEN
VAISALA

VANHA JA NUORI

Suomalainen yritys
Vaisala on vienyt
sääteknologiaa myös
Vietnamiin.

Pelko pois

Suomi vie tietoa ja
taitoa maailmalle
PEIKKO GROUP

ULKOMAAT: Suomalaiset ovat monessa

POHDITTAVAA

maassa mukana hankkeissa, joilla
yritetään rakentaa hyvinvointia.

K

enian pohjoisosassa Turkanajärven läheisyydessä
sijaitsee Afrikan suurin
tuulipuisto. Se on 310
megawatin voimala, joka
kattaa nykyisellään 15
prosenttia maan sähköntarpeesta.
Jalusta, jolla tuulipuisto
seisoo, on suomalaista
tekoa. Lahtelainen perheyritys Peikko
Group toimitti perustukset paikoilleen
vuonna 2015.
– Se oli Kenian kannalta äärimmäisen
merkittävä hanke, Peikko Groupin toimitusjohtaja Topi Paananen sanoo.
– Maan kehitykseen tarvitaan aina energiaa, haluttiin sitä tai ei. Mutta kun se energia tuotetaan tuulivoimalla eikä esimerkiksi kivihiilellä, kehitys on heti kestävämmällä pohjalla. Hankkeen avulla Kenian kehitys saatiin päivitettyä uusiutuvan energian
aikakaudelle.
Turkanajärven tuulipuiston rakennushankkeessa oli mukana toinenkin suomalainen toimija – valtion kehitysrahoittaja
Finnfund. Sen tehtävänä on tarjota rahoitusta yksityisiin hankkeisiin kehitysmaissa. Se teki viime vuonna sijoituspäätöksiä
437 miljoonalla eurolla.
Finnfundin toimitusjohtajan Jaakko
Kangasniemen mukaan Peikko Groupin

valmistama jalusta on hyvä esimerkki siitä,
millainen rooli suomalaisilla yrityksillä on
yleensä kestävää kehitystä edistävissä
hankkeissa ulkomailla.
– Kyse on juuri tuollaisista yksittäisistä
osista, laitteista ja komponenteista, joita
tarvitaan, kun halutaan tuottaa uusiutuvaa
energiaa tai muokata teollisuudesta ympäristöystävällisempää.
Muitakin esimerkkejä löytyy. Ilmastonmuutos voimistaa äärimmäisiä sääilmiöitä
Afrikassa. Suomalaisyhtiö Vaisala on parhaillaan aloittamassa yhdessä Ilmatieteen
laitoksen kanssa tähän liittyvää hanketta
Etiopiassa.
Vaisala toimittaa Etiopian kansalliselle
ilmatieteen laitokselle säätutkaverkon ja
siihen integroidun salamapaikannusjärjestelmän. Suomen Ilmatieteen laitos puolestaan kouluttaa etiopialaiset nykyistä paremmin varautumaan ilmastonmuutoksen
myötä yleistyviin sääoloihin.
Tutkalla on mahdollista nähdä 200–300
kilometrin päähän, millainen sääilmiö
maata on kohtaamassa.
– Vaikkei sitä ilmiötä pystytä estämään,
pystytään kuitenkin varautuSAMULI NIINIVUO

samuli.niinivuo@iltasanomat.fi

VILJA FÖRST, 24

∞ ”Uskon, että Suomessa

Mitä hyvää odotat
tulevaisuudelta?

nuorten mielenterveys
menee parempaan suuntaan.”

Mitä hyötyä
on Suomen
avusta
maailmalle?
Peikko Group on ollut mukana hankkeessa Keniassa.
maan ja siten varjelemaan ihmishenkiä ja
infrastruktuuria lisääntyviltä äärisääilmiöiltä, Vaisalan Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen johtaja Jarkko Sairanen sanoo.
Vaisalan ja Ilmatieteen laitoksen hanketta Etiopiassa rahoitetaan ulkoministeriön
investointituella. Sitä puolestaan maksetaan Suomen kehitysyhteistyövaroista.
Samasta kirstusta tuetaan myös suomalaisia kansalaisjärjestöjä. Niiden työ maailmalla liittyy kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen: jokaisella järjestöllä omalla
painotuksellaan.
– Esimerkiksi yhä useampi oppii lukemaan ja kirjoittamaan, naisten ja tyttöjen
asema paranee, terveys, turvallisuus ja
työllisyys kohenevat, suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestön Fingon asiantuntija Mika Välitalo havainnollistaa.
Suomi käyttää tänä vuonna kehitysyhteistyöhön kaikkiaan hieman yli miljardi
euroa. Se on hivenen enemmän kuin mitä
JUHO HEIKKILÄ, 21

∞ ”Mielenterveysasioi-

den hoitaminen menee
parempaan suuntaan.
Siitä alkaa olla hyvin
keskustelua, ja ihmiset
tiedostavat, millainen
ongelma se on.”
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Suomi on aiempina vuosina käyttänyt
kehitysapuun. YK:n asettamaan tavoitteeseen summa ei kuitenkaan yllä.
Kehitysyhteistyön arvoa on vaikea mitata
yksinomaan rahassa tai osoittaa pelkkinä
lukuina. Suomen suurimman kansainvälisen avun järjestön Kirkon Ulkomaanavun viestintäpäällikkö Noora Jussila
toteaa, että ilman järjestöjen tekemää työtä
yhteiskunnat seisoisivat paljon nykyistä
hauraammalla pohjalla.
Jos ajatellaan esimerkiksi jutussa mainittuja yrityksiä, niiden mahdollisuudet viedä
puhdasta teknologiaa kehitysmaihin olisivat merkittävästi vähäisemmät, ellei kansalaisia olisi ensin koulutettu ja heidän oikeuksiaan edistetty.
– Siihen, että yhteiskunnat nousevat
jaloilleen köyhyydestä ja pystyvät kehittymään, tarvitaan laadukasta koulutusta,
riittävää toimeentuloa ihmisille ja rauhaa,
Jussila sanoo.
VENLA AILASMÄKI, 21

∞ ”Ympäristöteknologia

kehittyy. Negatiivinen
ajatus on se, että teknologia ei ole tarpeeksi
kehittynyttä ympäristön
pelastamiseen. Historian
näkökulmasta olemme
kuitenkin edistyneet
nopeasti.”

Meillä on mahdollisuuksia

K

un olin nuori, ja siitä on pitkä aika, 2. maailmansodan
päättymisestä oli niin lyhyt aika, että sitä ei edes ymmärtänyt, kuinka lyhyt, koska oli itse nuori ja vailla peruutuspeiliä. Mikä on erittäin OK.
Nuoruuteen kuuluu nuoruus, nykyhetki ja tulevaisuus.
Biafran sodan nälänhätää kauhisteltiin, ei pelätty. Afrikka oli kaukana. Uhka se oli ruokapöydässä. Lapset
pakotettiin syömään lautanen tyhjäksi vetoamalla Biafran lapsiin.
Vietnamin sotaa ei pelätty. Aasia oli kaukana. Pakolaisia ei pelätty.
Heitä ei ollut. Eikä tullut, ja kun tuli, ei osattu pelätä, koska vietnamilaiset vaikuttivat olevan kunnon väkeä. Useimmat ihmiset ovat.

ISOIN UHKA oli koulun laulukoe. Sen rinnalla globaalit huolet unohtuivat. Ehkä kannattaa etsiä kauheimmat pelot läheltä, jolloin
niille voi tehdä jotain, ja isot huolet kaukaa, jolloin hyvä
yritys riittää, tai tehdä kuten
Woody Allen, panostaa
luulosairauksiin.
Arjen kärpäsistä tulee
helposti härkäsiä, mutta jos
pieni ihminen alkaa kasvattaa globaaleja härkäsiä, syntyy
kauhua, mikä ei ole elämän tarkoitus.
Laulukokeen jälkeen
pelkäsin seuraavan
kerran huhtikuussa
1986, kun Tšernobylin ydinvoimalassa räjähti. Suomessa elettiin muutamia vuorokausia ilmavirtausten,
sateiden ja säteilymittausten armoilla.
Siitäkin selvittiin. Vaikka saimme radioaktiivista laskeumaa, ja sitä löytyy yhä sienistä,
en pelkää sieniä, koska niissä on säteilyä, vaan
koska ne ovat sieniä. Sieniä tuntemattomalle jokainen sieni on uhka, mahdollinen myrkkysieni.
Tieto vähentäisi tuskaa. Tässäkin asiassa.

Jos pieni ihminen
alkaa kasvattaa
globaaleja
härkäsiä, syntyy
kauhua, mikä ei
ole elämän
tarkoitus.

EN PELÄNNYT Neuvostoliittoa. Presidenttinä
oli Kekkonen ja ystävyyspolitiikkaa puhuttiin
kovaa ja koko ajan. Liturgia rauhoitti. Ei liturgiaa väheksytä jumalanpalveluksissakaan.
Kun Baltian maat alkoivat itsenäistyä ja siellä
tapettiin ihmisiä, olin onnellinen, että presidentti
Mauno Koivisto ajatteli idänsuhteita. Baltia oli
yhtä lähellä kuin Tšernobylin pilvet.
Jokaisella on yksi elämä, omansa. Jos olisi
kaksi, toisen voisi käyttää murehtimiseen ja
lopuksi verrata, kannattiko. Auttoiko mitään?
Ketään?
”Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee
käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin”,
sanoi Mauno Koivisto, joka selvisi hengissä kaikkein pahimmasta, sodasta.
Otsoniaukkoa pelkäsin, mutta se saatiin tukittua. Ilmastoa en aio pelätä. Huomisesta pitää huolehtia, mutta pelko lamauttaa.

TOMI RÄSÄNEN, 23

elinikäänsä ja pysyvät
pitkään terveinä. Syntyvyys myös laskee tähän
liittyen. Eliniän pidentyminen jatkuu. Joskus
ihminen voi elää ikuisesti, mutta kehitys tapahtuu pätkissä.”

Onpa huoli läsnä
kotikulmillakin.
On työttömyyttä
ja syrjäytymistä,
velkaa ja
alakuloa.

MEILLÄ on mahdollisuuksia
nykyistä kirkkaampaan kuvaan
tulevaisuudesta.
On innostavaa seurata yrittäjiä, jotka
ilmentävät suunnanmuutosta eri aloilla.
Tuotekehittelyssä voidaan löytää ratkaisuja monen haitallisen materiaalin korvaamiselle. Luonnonsuojelutyössä
nähdään jo nyt merkittäviä lajien elvytystarinoita. Ympäristöpuheista siirrytään entistä enemmän myös tekoihin.
Olemme ahkeria, aikaansaavia ja kekseliäitä. Emme jää enää odottelemaan vanhemman sukupolven auttavaa kättä.
OLEN optimisti, mutta myös realisti. En
väitä, että kaikesta selviää hyvällä asenteella.
Vaadittavaa muutosta ei saavuteta ilman
vaikeita ratkaisuja tai ilman poliittisten, yhteiskunnallisten ja taloudellisten ajattelumallien murroksia.
Voi tuntua siltä, ettei yksittäisellä nuorella ole
tässä yhtälössä paljon vaikutusvaltaa, mutta se
on päinvastoin.
Vaaditaan kriittisyyttä ja toimintaa vaikuttavilta tahoilta. Vaaditaan sitä yhtä lailla myös itseltämme. Pidetään päämme, kun joku jaksaa vähätellä huoltamme. Annetaan me noille vanhemmille esimerkkiä siitä, miten asiat tulevat
2020-luvulla hoidetuiksi.

TUOMAS MANNINEN

∞ ”Ihmiset pidentävät

P

alaverin keski-ikä oli lähempänä vanhaa kuin nuorta, kun
puhuimme nuorten tulevaisuudesta. Todettiin, että tulevaisuudessa on toivoa.
Tunnistan kuitenkin niitä ahdistaviakin ajatuksia.
Ilmastonmuutos on jo näkyvä tosiasia. Tätä mietin, kun
katselen tammikuisena iltapäivänä lämpömittarin lukeman kohoamista lähelle kahdeksaa astetta.
Kansallisten ja kansainvälisten kriisien uhka, äärimmäinen köyhyys
ja eriarvoisuus hyppäävät silmille avatessani uutissivuston aamukahvini äärellä. Artikkeli toisensa perään kertoo Yhdysvaltojen ja Lähi-idän
maiden jännitteistä tai valtavien maa-alojen palamisesta Australiassa ja
Amazonin alueella.
Onpa huoli läsnä kotikulmillakin. On työttömyyttä
ja syrjäytymistä, velkaa ja alakuloa. Kuulun itse
siihen porukkaan, joka opiskellessaan vitsaili valmistuvansa työttömäksi.
Ja se kahvi. Pahimmillaan
senkin matkaa plantaasilta
kuppiini on voinut varjostaa
ihmisten ja ympäristön
epäoikeudenmukaisen
kohtelun syöksykierre.
Monen synkän
otsikon kohdalla
asiat ovat kuitenkin paljon
paremmin kuin ennen.

ANNASTIINA LEHTONEN

MILA MÄKIPAAKKANEN,
23
∞ ”Teknologia parantaa
kaikkea. Ainakin tiedonkulku paranee. Pystymme
välittämään tärkeää tietoa
paremmin. Meillä on esimerkiksi yliopistolla e-kirjoja, mikä helpottaa opiskelua ja vähentää paperia.”

ELIAS ÖRMÄ, 22

∞ ”Nykyään teknologia

korvaa paljon ihmisten
työpaikkoja. Uskon, että
tämä asia hallitaan
tulevaisuudessa paljon
paremmin. Sellaisille
ihmisille, joilla ei ole
työtä, löydetään paikka.
Koulutus kehittyy.”

LEEVI LEIVO, 23

∞ ”Huomiotalous

häviää. Teknologia
alkaa palvella enemmän ihmisen luontaisia tarpeita. Tahti
rauhoittuu.”

