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Indikaattori on Tampereen yliopiston ympäristö- ja
energiatekniikan opiskelijoiden killan, Ympäristöteekkarikilta
ry:n kiltalehti. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Päätoimittaja ja taittaja  Juhani Kotilainen
Kansikuvat    Olli Tammenlarva
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Vuosi alkaa häämöttää loppuaan, ja samalla 
on aika vuoden neljännelle, ja viimeiselle 
Indikaattorille. Syysyleiskokouksessa valittu 
uusi hallitus valmistautuu tulevaa vuotta 
varten, samalla kun nykyinen hallitus tekee 
vielä viimeiset hommansa. 

Olen tykännyt kirjoitella tämän vuoden 
ajan Indikaattorin ensimmäistä palstaa, 
etsiä kirjoittajia lehteen ja miettiä visuaalista 
ulkoasua ja taittoa. Tapahtumien ja excu-
jen puutteen vuoksi on saanut olla hieman 
luovempi aiheiden kanssa. Haluankin kiittää 
kaikkia tänä vuonna lehteen kirjoittaneita 
hyvistä teksteistä ja ideoista. Lisäksi halu-
an kiittää kaikkia jotka ovat Indikaattoria 
lukeneet.

Tässä viimeisessä lehdessä päästään tar-
kastelemaan viime numerossa julkaistun 
ydinvoimakyselyn tuloksia, joita moni var-
masti onkin jo odottanut. 

Hyvää joulunodotusta!

The year is coming to an end, and it’s time 
for this year’s fourth and last Indikaattori. 
The new board is preparing for the up-
coming year as the current board finishes 
it’s last projects.

I’ve enjoyed my time writing the first 
column of the magazine, finding writer’s 
and thinking about the visual look of 
Indikaattori. This year I’ve had to be more 
creative since the absence of event’s and 
excursions. I want to thank everyone who 
has wrote articles to Indikaattori this year. 
I also want to thank all of you who have 
read Indikaattori.

In this last number we get the results of 
the nuclear power survey published in the 
last paper.

Happy holiday season!

Editorial

Pääkirjoitus



Hei! Kirjoittelen tätä tekstiä samaan aikaan kun 
toisella välilehdellä kirjoitan kokouskutsua YKIn 
syysyleiskokoukseen, joka on viikon päästä. Siispä 
siinä vaiheessa, kun pääsette tätä lehteä lukemaan, 
on YKIlle jo valittu puheenjohtaja ja hallitus tule-
valle vuodelle. Olen innoissani tulevasta vuodesta 
mutta samalla tuntuu vähän haikealta, puheenjoh-
tajavuosi on kiitänyt ohi nopeammin kuin olisin 
osannut ajatella. Yhtäkkiä jäljellä on enää kuukausi 
rakkaan kiltani puheenjohtajana.

Kuluva vuosi ollut yhtäaikaa vaikea ja raskas mutta 
myös todella mahtava ja opettavainen. En varmasti 
ole ainoa joka on väsynyt lauseisiin jotka alkavat 
”vallitsevan tilanteen vuoksi…” Vaikka kaikkea 
toimintasuunnitelmassa ei ollakaan saatu tehtyä, 
hallitus on kuitenkin saanut toteutettua monta tär-
keää projektia, kuten reilun toiminnan suunnitel-
man joka valmistui keväällä. Paraikaa työn alla on 
nettisivujen käännöstyö ja kriisiviestintäsuunnitel-
ma, jonka olisi tarkoitus auttaa hallitusta tulevissa 
kiperissä tilanteissa.

Tämä vuosi on opettanut hallitukselle paljon on-
gelmanratkaisusta ja nopeasta reagoinnista muut-
tuviin tilanteisiin. Nyt loppuvuodesta osaamme jo 
paljon paremmin suunnitella toimintaamme niin, 
että otamme huomioon sen, että koronatilanne voi 
muuttua suuntaan tai toiseen vaikuttaen tapahtu-
miin ja muuhun toimintaan. Haluan uskoa, että 
helmikuussa pääsemme ainakin jollakin tavalla 
juhlimaan killan 28. vuosipäivää.

 Hyvää joulunodotusta kaikille!

Hi! I’m writing this while I’m at the same time 
preparing the invitation to YKI’s general meet-
ing, which is in a week from now. So when 
you’re reading this, we will already have elected 
a new chair and board for the next year. I’m ex-
cited for the new year, but I’m also feeling a bit 
emotional because this year has gone by faster 
than I could have imagined. Suddenly I only 
have a month left as the chair of my beloved 
guild.

This year has been hard but at the same time 
great and instructive. I’m sure I’m not the only 
one who is tired of sentences that start whit ”be-
cause of the current situation…” Even though 
our board hasn’t been able to do everything 
in the action plan, the board has been able to 
do many important projects, such as the Plan 
on Fair Policy, which was published in Spring. 
Currently we are working on translating the 
website to English and a crisis communica-
tion plan, which is meant to help the board in 
complicated situations that might appear in the 
future.

This year has taught the board a lot about solv-
ing problems and reacting to changing situa-
tions. Now, as the year is coming to an end, we 
are much more able to plan our action in a way 
that considers the possible changes in the Cov-
id-19 situation. I want to believe that we will 
be able to celebrate YKI’s 28th anniversary in 
February – at least in some way.

Have a lovely Christmas season!

Puheenjohtajan palsta
Chairperson’s column Viimeinen TEK-KYHäytys

Pitäisikö teidänkin hakea töihin? Tarvitsetko juuri sinä apua töiden hakemiseen? Inte_ress 
sillä TEKin työkirjat ovat saapuneet. Kirjasesta löytyy kaikkea kivaa työnhaun edistämi-
seen. Työkirjoja löytyy kiltahuoneelta, TEK-loungen edestä sekä myös diginä osoitteesta 
tektyokirja.fi. Nettisivulla on työkirjan lisäksi kaikkea muutakin tietoa, mitä saatat tarvita 
työnhaussa. Esimerkiksi sieltä löytyy esimerkki CV:tä, palkkasuosituksia sekä myös vink-
kejä työhaastatteluihin.

Sitten vielä pikasesti omia vinkkejäni työnhakuun:
• Hakekaa ajoissa
• Hakekaa kaikkeen, mikä saattaisi edes hieman kiinnosta
• Älkää hakeko pelkästään Tampereelta tai kotikodin läheltä töitä
• Tehkää persoonalliset CV:t sekä hakemukset, sillä erottumalla joukosta töihin  
 pääsemisen todennäköisyys kasvaa. Muistakaa tietty hyvän maun rajat!
• Käykää/osallistukaa rekrymessuilla! Itsenikin sain töitä, koska kävin yhden lafkan  
 omilla rekrymessuilla. Myös opiskelijoiden järjestämät rekrytapahtumat, kuten  
 RekryLab ja Yrityspäivät ovat oivallisia tapoja saada lisätietoa firmasta, sekä mah 
 dollisista työpaikoista.
• Sekä viimeisenä HAKEKAA AJOISSA!!!11!!!1

Siinä lyhyesti meikäläisen apu röi_hakuun. Muistakaa myös näinä synkkinä aikoina olla 
ressaamatta jos ei löydy oman alan töitä. Työ kun työ ja raha on kivaa. 
Kiitos vielä kaikille, kun olette jaksaneet lukea mun plagioituja TEKstejä, sekä syöneet 
meikäläisen paistamia makkaroita ja maisseja! Pesti on ollut mukavaa, vaikka vuosi on 
ollut vähän tämmönen. Toivottavasti seuraava KYHi pääsee paistamaan enemmän mak-
karaa :)

Kiittäen Corona eiku KYHäyttelijä vuodesta

Mikael ”Se nuorempi Miksu” Ahtonen

TEKsti
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Killan liikuntatoiminta
Killan liikuntatoiminta on osa ykiläisten hyvinvointia ja haastammekin kaikki ykiläiset 
liikkumaan yhdessä ja enemmän. Telegramissa YKI liikkuu-ryhmä toimii muiden liikku-
jien houkutteluun ja täällä voidaankin sopia, mitä voisi esim. Tamppi-vuorolla maanan-
taisin klo 14–15 tehdä. 

Tällä hetkellä viikottaisia vuoroja on Tamppi-vuoron lisäksi tiistaisin sählyvuoro klo 
18–19 Bommarissa. Näille viikottaisille vuoroille ilmoittautuminen tapahtuu Hob-
bydeed-palvelun kautta. Tarkemmat ohjeet Hobbydeedistä löydät sähköpostista tai 
kysymällä Telegramissa @Kassur.

Lisäksi vähintään kuukausittain on pyritty pitämään erilaisia lajikokeiluja, joissa on 
testattu monenlaisia lajeja ja lisää saa aina ehdottaa! Vuosittaisia tapahtumia ovat YKIn 
kyykkäkarsinta, seitsenottelu ja syysretket 1.0 ja 2.0. 

Liikuntatilat
SportUni hallinnoi TUNIn liikuntatiloja. Yhdellä jäsenmaksulla on käytössä kolme 
liikuntakeskusta: Tamppi Areena, Atalpa (keskusta) ja Kauppi (TAMK). Ryhmäliikuntaa, 
kursseja ja kuntosaleja. Wau! Hervannasta löytyy myös ulkokuntosali etunurtsilta sekä 
tietysti Bommari, jossa on sählykenttä, tatami, skeittirampit ja ghettokuntosali. 

Tamppi Areenalla saa SportUnin liikuntamaksun maksettuaan urheilla monipuolisesti 
palloilusalissa ja kahdella eri kuntosalilla. SportUnin Omien Sivujen kautta voi varata 
sulkapallovuoroja maksutta ja ilmoittautua avoimille palloiluvuoroille. 

Liikunnan kattojärjestöt ja lajijaostot
Liikuntaan liittyviä kattojärjestöjä yliopistolla toimii kaksi: Hervannassa toimiva Teekka-
reiden Urheilu- ja Voimailukerho Ry – TUrVoKe ja entisen TAMY:n liikuntajaoston 
seuraaja Tampereen Akateeminen Mahti. Lajijaostoja löytyy molemmista hurjasti aina 
palloilulajeista frisbeegolfiin ja laskettelusta ratsastukseen. TUrVoKe vuokraa myös ui-
ma-altaalla varustettua YTHS-saunaa keskustassa ja järjestää joitakin tapahtumia, kuten 
Herwannan ympärijuoksun. 

Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL ry
OLL on kansallinen ylioppilaskuntien ja oppilaskuntien muodostama opiskelijaliikunnan 
edunvalvoja, joka vaikuttaa kansallisesti ja kansainvälisesti tavoitteenaan muun muassa 
nostaa tarpeeksi liikkuvien opiskelijoiden osuus 30 prosentista 50 prosenttiin. 

SELL-kisat ovat vuorottain Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa järjestettävät kaikil-
le opiskelijoille avoimet urheilukisat. Voit siis päästä kilpailemaan maailman huippujen 
kanssa esimerkiksi sulkapallossa! OLL tukee jäseniänsä tai heidän alajärjestöjään opiske-
lijoiden SM-kisojen järjestämisessä eri urheilulajeissa. OSM-kisakalenterin ja lisätietoja 
löytää osoitteesta osmkisat.fi 

Muu liikuntatoiminta
Yliopistolla urheillaan toki muutenkin aktiivisesti, sillä killat, ainejärjestöt ja kerhot 
järjestävät jos jonkinlaisia enemmän ja vähemmän vakavia turnauksia ja liikuntatapah-
tumia. Maailmanlaajuisesti merkittävimpiä niistä ovat esimerkiksi Kiveskuppi ja Aka-
teemisen kyykän MM-kilpailut. 

Citius, Altius, Fortius! 
Ipa ja Kasu 

Misset pelaa?
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Ydinvoimakyselyn vastaukset
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Fiiliksiä
Best; Ihan kiva tuote; Tosi jees; Kyllä kiitos; Oispa fusaria ja kaljaa; Olut lähes yhtä hyvää; 
Pitäisi olla enemmän; Ei mikään oo niin viisas kuin insinööri. On täydellisiä joka nippeli 
ja rööri; Parasta, hienoo, seksikästä; Ydinvoima on seksikästä, lisäksi se on miehekästä; 
ydinvoima on seksikästä, lisäksi se on myös miehekästä; Ydinvoima on seksikästä, Lisäksi 
se on miehekästä!; Se on seksikästä.; Yy kaa koo, TVO!

Pohdintaa
Parempi ku fossiiliset polttoaineet
Väliaikaratkaisu ja hyvä sellainen
Miksi uraani, miksei thorium?
Nopein tapa laskea kasvihuonekaasupäästöjä, tinkimättä elintasosta

Hyvä vaihtoehto, ainakin toistaiseksi, kun ollaan luopumassa fossiilisista energianlähteis-
tä, eikä uusiutuvat ole tarpeeksi kilpailukykyisiä kaikkialla.

Suomen oloihin ideaaleimmat energiantuotantomuodot tulevaisuudessa: fuusio > tho-
riumin fissio > uraanin fissio > muut.
Modulaariset pienydinvoimalat kaupunkeihin. Saadaan sähkö ja lämpö molemmat tal-
teen sekä päästään kohti omavaraisuutta.
Mielestäni kasvihuonekaasut ovat energiantuotannossa vakavampi ongelma kuin ydin-
voiman vaarat ja haitat, joten toivoisin ydinvoiman korvaavan asioiden polttamisen.

Hyvä, ellei paras energiantuotantomuoto, jota tulee tarkastella vertailussa muihin vähä-
päästöisiin tuotantomuotoihin. Ydinvoiman paras puoli muuhun vähäpäästöiseen tuotan-
toon on sen vakaa ja ennustettava toiminta.

Ykillä opiskelu on muuttanut suhtautumistani ydinvoimaan myönteisemmäksi. Ydinvoi-
maa tarvitaan hiilettömään sähköntuotantoon Suomessa, mutta se ei ole ongelmatonta 
eikä ainut tie onneen vaan enemmänkin osaratkaisu.
Kaukolämmön tuotannossa ydinenergialla voi tulevaisuudessa olla oma roolinsa isojen 
kaupunkien osalta, mutta sen osuus tulee pysymään rajallisena ja ydinenergia vaatii myös 
muita tuotantomuotoja rinnalleen.

Mielestäni fissioreaktorilaitokset nykyisellä tavoiteaikaskaalalla varmin, kattavin ja turval-
lisin tuotantopäästötön energiatuotantomuoto jatkuvasti kehittyvän elintason ylläpidon ja 
ilmastonmuutoksen torjunnan mahdollistamiseksi. Mutta toivon mukaan fuusiolla mah-
dollista korvata kasvava pohjatarve tulevaisuudessa.

Jos pienreaktoreita onnistutaan rakentamaan maltillisella yksikkökustannuksella, siinä voi 
olla avain kaukolämmöntuotantoon vielä pitkäksi aikaa. Uusiutuvilla energialähteillä on 
suuremmassa mittakaavassa nykyään hyvin vaikeaa, jos mahdotonta korvata nimenomaan 
lämmöntuotantoa Suomessa. Sähköntuotanto sen sijaan voitaisiin korvata uusiutuvilla 
nopeammin.

Ydinvoima on tämän hetken turvallisimpien ja ympäristöystävällisimpien energiamuoto-
jen joukossa. Haasteena on suuri investointihinta ja tekninen vaativuus. Voi olla myös, että 
ydinvoimaloiden rakentaminen ympäri maailmaa esim. keski-Afrikkaan voisi olla jonkin-
lainen riski, koska materiaalien päätyminen vääriin käsiin olisi hyvin mahdollista. Maissa, 
joissa on riittävä tekninen osaaminen ja turvalliset olosuhteet ydinvoimaa tulisi käyttää 
hiilidioksidipäästöjen rajoittamiseksi.

Perinteisiä isoja laitoksia tulisi rakentaa vielä 1-2 olemassaolevien hankkeiden lisäksi, jotta 
teollisuudenkin polttamisesta päästäisiin vähitellen eroon. Vanhojen reaktorien kohdal-
la sopii ehkä miettiä ajan kanssa, pystytäänkö niiden tarjoama tasainen sähköntuotanto 
korvaamaan uusiutuvilla, kuten tuulivoimalla ja akkuteknologian kehittymisellä. Kau-
kolämpöä ja teollisuutta varten kannattaa panostaa SMR-reaktoreihin, joilla tuotanto on 
järkevämmin säädeltävissä. Ainakin kaupunkialueella SMR-reaktorit olisivat kannattavia, 
mutta haja-asutusalue tulee olemaan haaste.

Niin kuin tähänkin asti, järkevää energiapolitiikkaa on käyttää useampaa lähdettä, jotta 
ei oltaisin täysin pulassa maailman tilanteen kiristyessä. Ei siis kannata luopua vakaasta ja 
halvasta vesivoimasta, ja tuulivoimaankin kannattaa panostaa. Jälkimmäisen tuotannon 
epätasaisuuden takia kannattaa myös panostaa muuhunkin tasaiseen sähköntuotantoon, 
kuten ydinvoimaan. Sähköllä lämmittäminen on termodynaamisen hyötysuhteen silmissä 
kovin tympeetä puuhaa, niin kaukolämpö olisi olemassaolevilla tekniikoilla hiilidioksidi-
vapainta tehdä ydinvoimalla. 1110




