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Olen suurella mielen-
kiinnolla seurannut, 
kuten varmaan moni 

muukin, tapausta ”Edward 
Snowden”. Itse asiassa olen jo 
jonkin aikaa seurannut tark-
kaavaisena mediaa ja uutisia 
siitä, mitä esimerkiksi Google 
ja Facebook tekevät käyttäjien 
henkilökohtaisella viestinnällä 
ja tuottamalla materiaalilla. Se 
on ollut huolestuttavaa jo aikai-
semmin, eikä taida olla parem-
maksi menossa.

Esimerkiksi Britanniassa on 
menossa läpi lakiuudistus, jon-
ka myötä Instagram, Facebook 
ja Flickr ovat saamassa oikeu-
den viedä käyttäjiensä kuvia 
omiin tarkoituksiinsa, kuten 
mainontaa varten. Käytännös-
sä uudistuksen jälkeen yrityk-
sillä on mahdollisuus käyttää 
kaikkia internetissä olevia ku-
via, joiden tiedoista puuttuvat 
metatiedot. Käyttäjien tulee

Päätoimittajan ajatuksia

nähdä huomattavasti ylimää-
räistä vaivaa suojellakseen itse 
tuottamaansa materiaalia, rekis-
teröimällä kuvat omiin nimiinsä 
tai muuten varmistamalla meta-
tietojen riittävän käytön.

Lisäksi on monia esimerkke-
jä, miten Facebook ja Google 
nostavat mainoksia esiin palve-
luissaan käyttäjien syöttämien 
tekstien perusteella. Tai kuten 
Google vastaikään vastasi Yh-
dysvalloissa oikeudessa, ettei 
kenenkään Gmailin käyttä-
jän pitäisi olettaa lähetettyjen 
viestien luottamuksellisuuden 
säilyvän. Tästäkin on jo esi-
merkkitapauksia, miten Gmai-
lin käyttäjältä on estetty pääsy 
Yhdysvaltoihin, koska oli säh-
köpostissa vitsaillut pommi-
iskulla.

Asia ei tietenkään ole mikään 
järkevä vitsailun aihe, mutta 
kuten Suomalaisen Electronic
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helpommalla.

Ei ole minusta Snowdenin mo-
raalinvartijaksi. Tilanteen seu-
raamista tulen kuitenkin jatka-
maan samaan malliin.

Vielä herääkin kysymys, uskal-
lanko minä jakaa tämän artikke-
lin Gmailin kautta KSI -lehden 
muulle henkilöstölle?! Haluai-
sin kuitenkin vielä jonain päi-
vänä vierailla Yhdysvalloissa.

Be careful out there,
Joni Laitinen

päätoimittaja,
Keski-Suomen Insinööri -lehti

Lähteet: Helsingin Sanomat, 
The Guardian, YLE, The Re-
gister, Iltasanomat

tulee mieleen, että kaikki eivät 
välttämättä ole yhtä tietoisia 
asiasta tai varautuneita tai osaa 
varautua tai edes pysty. Miten 
näiden ihmisten tietosuojan 
käy? Huonosti...

Entä mitä itse olisit tehnyt 
Snowdenin sijassa? Olen mo-
nesti keskustellut ihmisten 
kanssa siitä, mikä on oikein ja 
mikä väärin. Etenkin siltä kan-
tilta, että missä vaiheessa ihmi-
nen alkaa toimia auktoriteetti-
ään vastaan, oman moraalinsa 
johdattamana. Eli oma moraali 
menee sen edelle, mitä auktori-
teetti sanoo. Oli se sitten sopi-
mus tai käsky, johon voi vielä 
sisältyä palkkio tai rangaistuk-
sen pelko. Pahimmillaan hen-
kensä menettämisen pelko.

Tässä mielessä voisi sanoa, 
että Snowden todella uskoi 
tekevänsä oikein ja moraalin-
sa mukaisesti. Ei ole varmas-
ti ollut helppo päätös, uhrata 
loppuelämäänsä pakoiluun tai 
vankilaelämään kyseisen asian 
vuoksi, vasta 30-vuotiaana. To-
dennäköisesti hän pakoileekin 
loppuelämänsä Yhdysvaltojen 
virkavaltaa, eikä voi koskaan 
palata kotiinsa. Sillä toinen 
Yhdysvaltalainen tietovuota-
ja, ”Wikileaks-vuotaja” sotilas 
Bradley Manning, tuomittiin 
äskettäin 35 vuodeksi vankeu-
teen. Enimmäisrangaistus olisi 
voinut olla jopa 90 vuotta ja 
syyttäjäkin vaati tuomaria anta-
maan hänelle 60 vuotta. Snow-
den ei varmaan pääsisi sen

Frontier Finland järjestön vara-
puheenjohtaja ja lakimies Ville 
Oksanenkin on sanonut Yle uu-
tisille: ”On pelottava skenaa-
rio, jos ihmisten pitää miettiä, 
uskaltavatko he esittää esimer-
kiksi poliittisia mielipiteitä yk-
sityisessä viestinnässään”.

Josta päästäänkin takaisin tie-
tovuotajaan, vakoilijaan, maan-
petturiin ja vaikka miksi kut-
suttuun Edward Snowdeniin. 
Itsekin yrittäjänä toimivana 
ymmärrän, että on helppoa kri-
minalisoida mitä Snowden teki. 
Kuka tahansa olisi pettynyt, jos 
työntekijä paljastaisikin asi-
oita ulkopuolisille, vaikka on 
allekirjoittanut ja sitoutunut 
salassapitosopimuksella, ettei 
sellaista tee. Siinä mielessä Yh-
dysvalloilla on kaikki oikeus 
vaatia Snowdenia tilille teois-
taan. Puhutaanhan nyt erityisen 
salaisista ja arkaluontoisista 
asioista koko maailman mitta-
kaavalla.

Yksityishenkilönä olen kuiten-
kin tyytyväinen, että Yhdys-
valtojen harjoittaman vakoilun 
laajuus ja mittasuhteet ovat 
tulleet kaikessa karmeudessaan 
ilmi. Vaikka tietyssä määrin 
olenkin ollut asiasta tietoinen 
ja itsekin todennut, että ”niin 
kauan kuin minulla ei ole mi-
tään erittäin salaista Gmailissa, 
Dropbox:ssa tai muussa Yhdys-
valtalaisessa palvelussa, en ole 
huolissani ja tulen käyttämään 
palveluja”, niin onhan tämä to-
della huolestuttavaa. Erityisesti 
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Me Keski-Suomen insinööreis-
sä olemme toivottavasti toimin-
nassamme lähempänä ihmis-
tä tuomalla mahdollisuuksia 
löytää elämyksiä ilman suuria 
ponnisteluja tai satsausta tekni-
siin laitteisiin.  Myös taloudel-
lisen puolen olemme ajatelleet 
ihmisläheiseksi tuomalla osal-
listumisen kynnyksen mahdol-
lisimman alas.  Valinta tavasta 
olla kontaktissa muiden ihmis-
ten kanssa on kullakin itsenäi-
nen prosessi.

Olkaamme siis kukin aktiivi-
sia luodessa itsellemme hyvää 
mieltä ja rentoa olotilaa kaiken 
ympärillä olevan teennäisen 
kiireen keskellä.

Aurinkoisesta keväästä
nauttien,

Teijo Pajunen
Puheenjohtaja,

Keski-Suomen Insinöörit ry

Tätä kirjoittaessani olen Keite-
leellä saaren rannalla ja nautin 
peilikirkkaan järvenpinnan hei-
jastuksista ja auringonlaskun 
tuoman punan levittymisestä 
taivaanrannan pilviharsoon. 
Ajatuksissa on leppoisan mie-
len ja rennon olotilan lisäksi 
kaihoisa tunne siitä, että nyky-
aikana on paljon ihmisiä, jotka 
eivät milloinkaan koe tai osaa 
kuvitellakaan teennäisen kii-
reen ja sosiaalisessa mediassa 
elämisen välttämättömyydessä 
samanlaista ihanuuden olotilaa 
rauhallisen leppoisan ajan ja 
luonnon hiljaisuuden antaessa 
voimaa olla itsensä kanssa tasa-
painossa.  Toisaalta elomme on 
aika pitkälti juuri sellaista, jol-
laiseksi me sen itse rakennam-
me. On hyvä pohtia esimerkiksi 
sitä haluaako sosiaalisen medi-
an ohjata elämäämme vai eläm-
mekö itse sosiaalisen median 
ollessa siinä mukana pienessä 
sivuroolissa.

Jälleen olemme siinä vai-
heessa vuotta, että yhdis-
tyksemme puheenjohtajan 

vaalit on käsillä. Valitessamme 
puheenjohtajaa ja päätettäessä 
ensivuoden toimintaa budjetin 
hyväksymisen käsittelyssä tule-
vassa syyskokouksessa on toi-
vottavaa, että mahdollisimman 
moni saapuisi paikalle ja olisi 
mukana tekemässä päätöksiä. 

Puheenjohtajan palsta

Sanna Pajunen, kuva
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konstitoimet” ovat ja miksi niitä 
ei ole vielä otettu käyttöön vaan 
hallitus on pitänyt kynttilää va-
kan alla. Lehden ilmestyessä 
tiedämme tilanteesta varmasti 
jo paljon enemmän ja toivotta-
vasti kaikki pelaajat ovat edel-
leen korttipöydän ympärillä, 
eikä kukaan turhaan piilottele 
ässiä hihoissaan, vaan pelataan 
avoimin kortein.

Ruskaista syksyä toivotellen,
Timo Härmälä
Varapuheenjohtaja,

Keski-Suomen Insinöörit ry

p.s. YLE uutisoi kesälomani ai-
kana, että Oulun seudulla on 1 
700 työtöntä insinööriä. Toivot-
tavasti tämä porukka saadaan 
nopeasti takaisin työelämään. 
Olisiko tässä joukossa uusia 
kasvuyritysten käyntiinpotkai-
sijoita, vaikka pari, kolme uutta 
Roviota ja Konetta?

napolitiikkaa. Nyt jos koskaan 
me tarvitsemme samantapais-
ta kansallista yhteistyöhenkeä, 
konsensusta ja työllisyys- sekä 
yhteiskuntasopimusajattelua tä-
hän aikaan soveltuvalla tavalla. 
Tilanteen vakavuusasteen pitäi-
si kaikkien nähdä.”

Vuonna 1994 työttömyys oli 
pahimmillaan 16,6% ja tällä 
hetkellä puhutaan 8,3% työt-
tömyydestä, joka tosin näyt-
tää ennemmin nousevaa kuin 
laskevaa trendiä.  Myös 1995 
vuoden talouskriisissä puhut-
tiin nytkin otsikoihin nostetuista 
keinoista: työntekijöiden palk-
kojen alennukset, lomarahoista 
luopumiset, työttömyysturvan 
leikkaamiset ja niin edelleen. 
Jo edellisessä lehdessä perään-
kuullutin insinöörien innovatii-
visuutta kehittää jotain ihan 
uutta, jolla peli voitaisiin rat-
kaista – olemmehan aina pitän-
eet itseämme edelläkäviöinä?

Ihalaisella on ihailtava usko, 
että kolmikantainen, pitkäkes-
toinen ”tupo” voidaan saada 
syksyllä aikaan. Hallitukselta 
hän odottaakin toimia, jotka 
ovat valmiiksi suunniteltuja, 
jotka voidaan nopeasti toimeen-
panna ja joilla on välittömiä 
työllisyysvaikutuksia. Itse ain-
akin mielenkiinnolla odotan, 
mitä nämä tällaiset ”poppa-

Varapuheenjohtajalta

EK on juuri tänään 
(2.8.2013, kun juttua kir-
joitan) veivannut edes-

takaisin mediassa, että onko se 
kolmikantaneuvotteluiden kan-
nalla vai ei? Media ehti hehkut-
taa, kuinka EK ajaa aktiivisesti 
työmarkkinasyksyn neuvotte-
luita kolmikantaan. Häkämies 
tuli kuitenkin pian ulos näke-
myksellään, että kyseessä oli 
taas median väärinymmärrys ja 
EK ei ole aktiivinen osapuoli 
kolmikannan muodostamises-
sa. Antaa jo tässä vaiheessa hy-
vän kuvan EK:n valmiuksista 
ja yhteistyökyvystä tuollainen 
sohlaaminen?

Lauri Ihalainen taas on Keski-
suomalaisen (KS 30.7.2013) 
mukaan kalastamassa taloutta 
vakauttavaa palkkasopimusta 
työmarkkinajärjestöjen kes-
ken. Ihalainen vertaa tilannetta 
vuoteen 1995, vaikkakin tote-
aa, että maailma on muuttunut 
paljon noista ajoista: ”Suomi 
oli kontallaan. Sitten lähdet-
tiin nostamaan Suomea ja-
loilleen tekemällä uskottavaa 
budjettipolitiikkaa ja talouden 
elpymistä tukevaa työmarkki-

Kolmikantaa - Ollakko vai eikö olla?
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Kesällä on hyvä

hiljentää

Kyllä se tahti siitä taas 
syksyksi kiihtyy. Ke-
säkatkolla onkin ollut 

hyvä hoitaa perheen asioita ja 
näemmä tässä perheessä lo-
mailla (hyvinkin) jalkapallo-
painotteisesti.

Keski-Suomen Insinööreillä 
olikin tarjolla kesälle jokunen 
tapahtumakin. Oli tarjolla niin 
Tampereen kesäteatterimatkaa, 
Kankaan teatteriexcursiota, Hy-
vinkään asuntomessumatkaa, 
Karting-ajoja kuin työmarkki-
naristeilyäkin.  Kiva, että eri-
laisiin tapahtumiin riitti myös 
kiinnostuneita osallistujia.

uuden insinööriliiton

KesäKiertue

Hämeessä oli parikin paikkaa 
eli ständi Tehtaan pilli soi-
tapahtumassa Valkeakoskella 
26.-28.7. ja toinen Elomessuilla 
Hämeenlinnassa 10.-11.8. Oli-
han niitä muitakin mutta noissa 
kahdessa mainituissa tuli itse-
kin käytyä. Varsin mukavasti 
oli tapahtumatoreilla väkeä ja 
palautteeseen pohjaten voikin 
sanoa, että varsin positiivista 
näkyvyyttä saatiin. Mainiota. 
Kiitokset vielä aktiivisille jäse-
nille, jotka nuokin onnistumiset 
mahdollistivat.

Vielä tosin jaksoi ihmetyttää 
”uusi” tuossa liiton nimes-
sä. No siihenhän tulee muutos 
vuodenvaihteessa, kun nimeksi 
palautuu Insinööriliitto. Mitä 
seuraavaksi kysytään?

PitKä Kuuma Kesä

Niinpä tai ainakin se tuntui sel-
laiselta. Suomalainen, kun tot-
tuu siihen että kesällä pitää sataa 
niin miltä kesältä tämä tämmöi-
nen edes tuntuu, kun on monen 
päivän lämpö päälle hellerajo-
jen. No ainakin pitää valittaa. 
Ei onnistu edes katsella kateel-
lisena, kuinka naapurilla olisi 
ollut taas paremmat lomasäät.

Mutta seuraavaksi vakavampaa 
asiaa.

työPaiKat vaarassa

Varsinkin teollisuudessa tuntu-
vat työpaikat olevan vaarassa 
tai uudet tiukassa. Tämä toki 
tulee esille monista lehdistä-
kin löytyvistä vähennys-YT-
neuvottelutiedoista. Tuntuu 
välillä olevan yhteistoiminta 
kaukana noista neuvotteluista 
ja vähennykset päätetyn tai sit-
ten pienellä neuvotteluvaralla 
huomioituna. Lomautuksiakin 
on ollut jaossa ja viimeisimmät 
isot (mm. Metson) vähennysil-
moitukset tuntuvat pahalta.

Lomautus toki on, lyhyehkök-
si jäädessään, kohtuullisen 
hyvä vaihtoehto. Eritoten, jos 
on työttömyysturva kunnossa 
ja vaihtoehtona olisi ollut irti-
sanominen. Kannustelisistä tai 
muutoin irtisanomistilantees-
sa mahdollisesti tarjotusta so-
pimuksesta kannattaa kysellä 
ennen allekirjoitusta liitosta, 
jottei tule väärinkäsityksiä tai 
pettymyksiä sopimisen vaiku-
tuksesta työttömyysturvaan. 
Asiakaspalvelu@uil.fi on hyvä 
yhteystieto tässäkin aiheessa.

Alueasiamies
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UIL:n yhteystiedot
Liiton asiakaspalvelukeskuksen tavoitat numerosta 0201 801 801. Uudistuneen 
asiakaspalvelumme laajennettu puhelinpalveluaika on (ma-pe) klo 9.00-16.00.

Asiakaspalvelukeskuksessa palvellaan kaikkiin jäsenyyteen, työsuhteeseen yms 
asioihin liittyen ja ohjataan tarvittaessa edelleen.

Sähköpostiosoite (esimerkiksi aineiston lähettämistä varten) on muotoa 
asiakaspalvelu[ät]uil.fi

UIL:n Jyväskylän toimiston numero on 020 180 1845.

loPuKsi vielä KevennyK-
senä ”FrisbeegolF,

vänKä laji”

Tämä ja muutkin golf-tyyppi-
set lajit taitavat olla siitä hyviä, 
että mitä huonommin lajia tai-
taa sitä enemmän siinä saa har-
joitusta. Laajavuoressa on val-
lan suosittu 18-väyläinen rata, 
jossa lastenkin kanssa kävi 
matkanteko. Nuorimmallakin 
näytti olevan väyläsuunnitel-
ma valmiina. Keski-Suomen 
Insinööreillä on ollut lajitutus-
tumistakin tähän lajiin tarjolla 
mutta aika ei ollut silloin vielä 
kypsä. No pääsee lajiin tutustu-
maan itsenäisestikin.

Tuloksekasta alkusyksyä Teille
Olli Backman

Alueasiamies,
Uusi Insinööriliitto Häme ja 

Keski-Suomi
olli.backman@uil.fi
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JIO ry:n puheenjohtajan palsta

insinöörioPisKelijoiden 
syysrusKan värit

Tervehdys alkusyksyyn, 
arvoisat insinööritove-
rit. Syksyn valmistelut 

ovat mallikkaasti vauhdissa 
järjestömme valmistautuessa  
opiskelijoiden kouluihin paluu-
seen. Toimisto saatiin vihittyä 
käyttöön jo keväällä, ja lisää 
uudistuksia on luvassa.

Alkava lukuvuosi on Jyväs-
kylän ammattikorkeakou-
lulle historiallinen kiintopiste, 
sillä syyskuussa juhlistetaan 
Jyväskylän insinöörikou-
lutuksen 50-vuotistaivalta.  
Muuttumattomana koulutus 
ei ole kuitenkaan säilynyt, 
ja tämä tulee esiintymään 
koulutus- ja rahoitusra-
kenteissa tulevina vuosina. 

Tänä lukuvuonna nähtäneen 
rakennustekniikan viimeinen 
sisäänotto Jyväskylässä, ain-
akin tällä haavaa.

Suuresti esillä ollut pelialan 
kasvu ja kasvava resurssitar-
ve on huomattu ja huomioitu 
Jyväskylässä hyvällä sykkeel-
lä. Oivana lippulaivana tästä 
voidaan pitää markkinointi-
hengessä luotavaa Mighty Jy-
väskylä -peliä, jota kehitetään 
yhteistyössä sekä yliopiston 
että ammattikorkeakoulun ICT-
opiskelijoiden kuin myös muun 
muassa Jykesin, Jyväskylän 
kaupungin ja paikallisten alan 
yritysten kanssa.

Uudet opiskelijat aloittavat 
opintaipaleensa uusien tieto-
järjestelmien parissa kun sekä 
opiskelijoille että opettajille on 
otettu käyttöön pilvisähköpos-
tipalvelu sekä uudistettu sisäi-
nen viestintäkanava. Korkea-
koululiikunnassakin nähdään 
muutoksia Jyväskylän ammat-
tikorkeakoulun ja Jyväskylän 
yliopiston yhteisen liikunta-
hankkeen myötä, kun mainitut 
kaksi korkeakoulua aloittavat 
niin ikään opiskelijoille kuin 
henkilökunnallekin tarkoitetut 
yhteiset ryhmäliikuntavuorot.

Nyt elokuussa järjestetyssä 
yliopiston maistereiden ja toh-

toreiden promootiojuhlassa lii- 
kuntatieteiden kunniatohtori 
ja tasavallan presidentti Sauli 
Niinistö puhui monipuolisen 
koulutusviennin tuotteistami-
sen lisäksi myös terveellisten 
elämäntapojen vaalimisen puo-
lesta. Useat Jyväskylän Insi-
nööriopiskelijoiden nykyiset ja 
entiset hallituslaiset juoksevat 
tänä vuonna mukana Finlandia 
Marathonissa, ja täten haastam-
mekin kaikki kynnelle kykene-
vät koettelemaan ja rikkomaan 
rajojaan kanssamme kukin it-
selleen sopivalla matkalla.

Tuleva syksy on yhteen hiileen 
puhaltamisen aikaa niin sivii-
lissä, opiskelussa kuin työelä-
mässäkin. Ehdottaisinkin, että 
lähtisimme yhä rohkeammin 
tutkimaan mitä mielikuvituk-
sellisempia mahdollisuuksia ja 
törmäyttämään eri tieteenaloja 
myös korkeakoulujen välillä, ja 
että alueemme koulujen ja yri-
tysten välille saataisiin luotua 
aidosti yhä vapaampaa ja moni-
puolisempaa ajatustenvaihtoa. 
Todistetusti meillä on siihen 
täydet eväät.

Jyväskylän Insinööriopiskeli-
joiden puolesta juoksuilmoja 

toivotellen,
Riina Niskakangas

Puheenjohtaja,
Jyväskylän insinööriopiskelijat 

JIO ry
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Keski-Suomen Insinöörien Viski-ilta
ke 25.10. klo 17:30 – 21:30

Keski-Suomen Insinöörit ry kutsuu jäseniään nauttimaan hyvistä 
viskeistä, sekä kuulemaan viskitietoutta hyvässä seurassa.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki yhdistyksemme jäsenet. Hinta on 
20 EUR jäsen. Tilaisuus järjestetään Jyväskylän keskustan läheisyydessä 
ja tarkempi paikka ilmoitetaan ilmoittautuneille.

Sitovat ilmoittautumiset 15.10.2013 mennessä sähköpostilla: 
timo.t.harmala@elisanet.fi. Otsikkoon viesti: ”Viski 2013”. Mukaan 
mahtuu 25 nopeinta ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ilmoita myös, jos sinulla on jotain ruoka-aine allergioita.
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Jyväskylän ammattikor-
keakoulussa on järjestänyt 
CAD-kursseja täydennys-

koulutuksena yli 15 vuotta. 
Ensimmäiset yrityspalvelun 
järjestämät AutoCAD-kurssit 
pidettiin iltakursseina syksyllä 
1996. CAD-koulutus sai niin 
hyvän suosion, että keväällä 
järjestettiin myös MicroStati-
on-kurssi. Seuraavana vuonna 
koulutus vakiintui AutoCAD-
koulutukseksi, jota järjestettiin 
syksyisin ja keväisin.

työvoimaKoulutus

Iltakurssien lisäksi tarvetta oli 
myös pidemmille päiväkoulu-
tuksille työttömille ja lomaute-
tuille. Vuosien mittaan kursseja 
on ollut yli 30. Suurin osa kurs-
seista on pidetty Jyväskylässä 
ammattikorkeakoulun Rajaka-
dun tiloissa, mutta kursseja on

järjestetty myös Saarijärvellä 
ja Jämsässä. Kurssien nimi ja 
kohderyhmä on vaihdellut hie-
man vuosittain. Samoin kurssin 
pituus on vaihdellut 6 kk – 10 
kk.

Alkuun kurssit olivat voimak-
kaasti 2D-painotteisia, mutta 
3D-kokeiluja tehtiin jo näilläkin 
kursseilla. Luonnollisesti sil-
loin kaikki tietokoneella tapah-
tuva suunnittelu oli useimmille 
täysin uutta, mutta vieläkin sa-
mat AutoCADin 2D-perusteet 
opiskellaan. Vuosien saatossa 
kurssien sisältö on laajentunut 
ja samassa ajassa ehditään kä-
sitellä useampia aiheita. Ensin 
3D-osuuteen lisättiin INVEN-
TOR 3D- mallinnus ja heti koh-
ta mallinnettiin myös CATIAl-
la. Viimeaikaisilla kursseilla 
on tutustuttu myös SolidWorks 
mallinnukseen.

Oleellisena osana kursseihin 
on kuulunut 2 – 5 kuukauden 
pituinen harjoittelujakso. Har-
joittelujaksolla opiskelijat ovat 
päässeet käytännössä toteutta-
maan kurssilla opittuja CAD-
taitoja, ja samalla se on antanut 
mahdollisuuden opiskelijalle 
työllistyä harjoittelupaikkaan-
sa. Kurssilaiset ovat olleet har-
joittelemassa yli 130 yritykses-
sä.

Yksi pitkäaikaisimmista yhteis-
työkumppaneista on ollut Elo-
matic Oy.

Millaisena olette nähneet 
JAMK:in CAD kurssit rekry-
toinnin kannalta, Elomaticin 
osastopäällikkö Timo Piirai-
nen?

- Kurssit ovat antaneet riittävän 
monipuoliset perusvalmiudet. 

CAD-koulutusta Jyväskylän ammattikorkeakoulussa

CAD taipuu moneksi. Kuvassa Felipe Madiedo esittelee Simo Pönkäselle 
viimevuoden lopulla käyttöön otettua Virtual Reality-tilaa Elomaticilla.
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Harjoittelujakso taas mahdol-
listaa asiakkaiden ja Elomaticin 
toimintaympäristön oppimisen, 
jota taas kurssilla ei voi opet-
taa. Harjoittelun aloitus syksyn 
alussa toimii parhaiten.

Millaisena näet kurssin oppi-
laan näkökulmasta, suunnitte-
lija Simo Pönkänen Elomatic 
Oy:stä?

- Kohdallani CAD-opinnoista 
oli jo kulunut useita vuosia, 
enkä myöskään ollut työsken-
nellyt koulutustani vastaavissa 
tehtävissä. Kurssi antoi kaikil-
le taustasta riippuen hyvät val-
miudet, sillä aloitimme aivan

mata, kuinka työpaikkahake-
muksiin kuuluu vastata. Pelkän 
edellisen hakemuksen kopiointi 
ei riitä. Kaikkiin hakemuksiin 
on keskityttävä erikseen.

Antti Henell
Kirjoittaja on kurssien vastuu-

kouluttaja

Kursseille hakeminen

Kursseille haetaan
Työ- ja elinkeinokeskuksen www.mol.fi sivuston kautta.

Oppilaille tärkeitä
harjoittelupaikkoja tarjoavat yritykset voivat olla suoraan yhteydessä

kirjoittajaan, jolloin etsimme yhdessä teidän
tarpeisiinne sopivan työntekijän.

Yhteystiedot ovat
etunimi.sukunimi@jamk.fi

alkeista sekä CADillä että käsin 
tekemällä koneenpiirustuksen 
perustehtäviä. Ilman kurssia 
olisi ollut vaikeaa löytää vas-
taavaa työpaikkaa. Jos aikoo 
vaihtaa alaa tai työttömyysjak-
so uhkaa pitkittyä, suosittelen 
ehdottomasti tätä tai jotakin 
vastaavaa kurssia.

- Kurssiin sisältynyt työnhaku-
jakso oli myös erittäin tärkeä. 
Viimeistään silloin havaitsi, että 
paikan täyttäminen on mahdol-
lista. Täytyy vain pystyä näyttä-
mään omat vahvuudet. Kukaan 
ei pysty alussa kaikkiin vaa-
timuksiin joita ilmoituksessa 
vaaditaan. Oli hyödyllistä huo-
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Lämpöpumppu on keksintönä yli sata vuotta vanha ja meille kaikille tuttu laite. Arkisin so-
vellus lienee jääkaappi, samoin kuin pakastin. Aika monella saattaa myös olla lämmitys- ja 
viilennyskäyttöön tarkoitettu ilmalämpöpumppu tuomassa lämpöä ja mukavuutta. Autokan-

takin ”ilmastoituu” kovaa vauhtia.

KylmäProsessi

Lämpöpumpun toiminta perustuu kylmäaineen käyttäytymiseen niin lämmitys- kuin kylmennyskäy-
tössä. Näin oli sata vuotta sitten ja sama pätee edelleen. Kylmäaineita on erilaisia käyttötarkoituksen 
mukaan. Toiset on suunniteltu pelkästään viilennykseen (esim. auton ilmastointi), kaupan kylmässä 
on omat aineensa samoin kuin ilmalämpöpumpuissa. Kaikissa kylmäaineissa on kehitys kulkenut 
kohti ympäristölle ja ilmastolle turvallisempia aineita ja tämä kehitys jatkuu edelleen.

Yksinkertaisimmillaan lämpöpumppu tarvitsee toimiakseen: 

Lauhduttimen, luovuttaa lämpöä pois prosessista1. 
Paisuntaventtiilin, höyrystää kylmäaineen ja paine alenee2. 
Höyrystimen, sitoo lämpöä ympäristöstä3. 
Kompressorin, tiivistää kaasun ja nostaa painetta4. 

Tämä sama perusprosessi tapahtuu kaikenkokoisissa lämpöpumpuissa, teollisuudessa kuin kotita-
louksissakin. Järjestelmien kasvaessa niiden älykkyys myös lisääntyy, mutta perusprosessi pysyy 
samana. Jääkaapit, ilmalämpöpumput, maalämpöpumput ovat suljettuja järjestelmiä, kun taas auton 
ilmastointilaitteessa on aina pyörivä akseli, jonka kautta tapahtuu aina valitettavasti myös vuotoja. 
Autoissa myös letkut voivat vuotaa. Kodin ilmalämpöpumpun kylmäainetta ei tarvitse vaihtaa/lisätä 
tai ”huoltaa”, jos asennus on täysin onnistunut. Laitteen puhdistuksesta tulee kuitenkin huolehtia 
säännöllisesti. Suuremmissa järjestelmissä edellytetään vuosittain tai useamminkin tapahtuvaa huol-
totarkastusta, kuten kaupan- ja teollisuuden järjestelmissä.

Katsaus lämpöpumppualaan 2013
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Energialähde 
Uusiutuvan ener-
gian lisätarve 
vuonna 2020  

Tarkoittaa käytännössä 

Bio 18 TWh/a 
Lämpö- ja voimalaitosten muuttamista 
fossiilisilta hakkeelle/pelletille 

Tuuli 6 TWh/a 700 -1 000 kpl lisää tuulivoimaloita teholtaan 3 
MW kukin 

Lämpöpumput 6 TWh/a Lämpöpumppujen määrä 400 000:sta  1 
miljoonaan (2 TWh/a  => 8 TWh/a) 

Muut 2 TWh/a Vesivoiman lisäys, puun ja pellettien 
pienkäyttö, aurinko, biokaasu 

Liikenne 6 TWh/a Etanolin ja biodieselin sekoittaminen 
liikennepolttoaineisiin (20%) 

Yhteensä 38 TWh/a 
Uusiutuvien osuus nostetaan 28,5%:sta 38 
%:iin. Tämä vastaa n. kymmenen Loviisan 
voimalaitosyksikön (470 MW) tuotantoa 
vuodessa. 

Uusiutuvan energian vuosikymmenen  
EURES- direktiivin velvoitteet Suomelle 2020 (TEM, 30.6. 2010) 

KehitysnäKymiä

On ennustettu että lämpöpumppuala tulee kasvamaan erittäin voimakkaasti lähivuosien aikana. 
Moni meistä muistaa ”ilmalämpöbuumin” vuosituhannen ensimmäisellä kymmenyksellä, ja voisi 
sanoa että kaikkien onneksi meno on rauhoittunut noista ajoista. Toiminnasta on tullut luvanvaraista 
ja samalla myös tietämys asiasta kas-
vanut. Varsinainen kasvu on kuiten-
kin vielä edessä, kuten oheisesta
kaaviosta on havaittavissa.
Mistä tämä kasvu sitten tulee?

Kasvualueet

Osa kehityksestä tulee osana nor-
maalia toiminnan kehitystä ja tehos-
tamista. Esimerkkinä elintarvikealan
tehdas, jossa prosessivedestä ei tällä
hetkellä oteta lämpöenergiaa talteen,
vaan päivässä menee noin 200 m³
40 - 50 °C vettä konkreettisesti vie-
märiin. Investoimalla tähän kohtaan prosessia lämmöntalteenotto (lämpöpumppu -tekniikalla) ja 
siirtämällä lämpöenergia takaisin prosessiin on investoinnin takaisinmaksuaika toteutustavasta riip-
puen jopa alle kaksi vuotta! Ja järjestelmän elinaika on huomattavasti pidempi. Säästöt ovat siis 
varsin huimia!

On kohteita, joissa toisaalla tarvitaan viilennystä ja toisaalla lämmitystä, kuten hotellit. Lämpö-
pumppu on erinomainen teknologia siirtämään lämpöä sinne, missä sitä tarvitaan ja poistamaan 
sieltä missä, siitä on haittaa. Yksinkertaistettuna huoneiden jäähdytyksestä saatavaa lämpöä voidaan 
käyttää vaikkapa apuna veden esilämmityksessä.

Kotitaloussektorilla on saneerauskohteissa vielä 250.000 öljykattilaa, 100.000 kpl sähkö-/puuläm-
mitteistä vesikiertoista järjestelmää, 500.000 kpl suorasähkötaloa, 500.000 vapaa-ajan asuntoa ja 
100.000 kiinteistöä kaukolämpöverkon ulkopuolella. Potentiaalia on siis kotitalouksissakin.

Suomi on sitoutunut osana EU:n laajuista
ohjelmaa, RES -direktiivi, (2009/38/EY)
nostamaan uusiutuvan energian osuuden
38 %:in vuoteen 2020 mennessä, eli ar-
violta 124 TWh. Vuonna 2011 uusiutuvan
energian osuus oli 28,3 %. Kokonaisener-
gian-kulutuksen on arvioitu vuonna 2020
olevan 327 TWh. Oheisessa taulukossa
on nähtävissä suurimmat kasvualueet.
Olkiluoto 3:n teho tulee olemaan valmis-

Lämpöpumput 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

TWh

Sisältää maalämpö- ja ilmalämpöpumppujen tuottaman lämmön vähennettynä pumppujen omakäyttösähköllä.
Lähteet: Tilastokeskus, Energiatilastot 1991-2011 (vuosien 1990-2010 tiedot)

Uusiutuvan energian velvoitepaketti (tavoite)
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KIINTEISTÖLÄMPÖPUMPPU

Ilma/vesilämpöpumppu             
ISOIHIN kohteisiin 

CAHV P500 YA HPB 

tuttuaan 12 TWh. Pääkaupunkiseudun sähkön ja lämmön kulutus on noin 18 TWh ilman liikenteen 
kulutusta.

Sitoutumisen seurauksena kaikki taulukon osa-alueet tulevat kasvamaan merkittävästi, voimak-
kaampana Bio eli lähinnä metsähakkeen käyttö. Seuraavina tuulivoima ja lämpöpumput samansuu-
ruisina, vastaten yhdessä Olkiluoto 3:n tehoa!

Kotitalouksissa hybridijärjestelmät tulevat varmasti lisääntymään. Passiivitalojen energiankulutus 
ei välttämättä tee maalämmöstä enää parasta vaihtoehtoa, vaan esimerkiksi ilma-vesi -lämpöpump-
pu + aurinkolämpö + vesitakka -tyyppiset järjestelmät tulevat yleistymään.

Teollisuuskohteissa on paljon esimerkiksi öljylämmitteisiä hal-
leja, joissa on myös iso potentiaali. Tänä päivänä on tarjolla
esimerkiksi kiinteistölämpöpumppuja 64 kW:n teholuokkaan,
jotka antavat vielä -20 °C lämpötilassa 65 °C vettä. Kiinteistö-
lämpöpumpuilla päästään lähes maalämmön suorituskykyyn
(yhdessä esim. sähkökattilan kanssa), investoinnin ollessa
kuitenkin jopa 50 % alhaisempi. Maksaisitko samasta asiasta
55 k€ vai reilusti yli 100 k€, käyttökulujen ollessa lähestulkoon
samansuuruiset?

Lisäksi ELY -keskuksilta on saatavissa yrityksille maksimissaan 20 %:n tuki siirryttäessä lämmön-
tuotannossa pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä.

yhteenveto

Ajureita lämpöpumpputeknologian yleistymiselle on löydettävissä sekä ”porkkanoista että kepeis-
tä”. Energian hinta on Suomessa suhteellisen alhainen ja hyvä niin, mutta paineita nousuun varmasti 
on. Rakentamisen energiatehokkuus on parantunut sekä uudis- että saneerauskohteissa. RES -direk-
tiiviin sitoutuneisuus nostaa uusiutuvien osuutta kautta linjan. Ihmisten tietoisuus ympäristöasioista 
ohjaa valintoja myös uusiutuviin. Eikä sovi unohtaa kehittyneemmän teknologian tuomia mahdol-
lisuuksia.

Ajatusleikkinä Saksan tyyppinen syöttötariffi omakotitalojen aurinkosähkön tuotannolle olisi mie-
lenkiintoinen, vaikkakaan siihen ei tällä hetkellä ole meillä mahdollisuutta. Toivottavasti tulevaisuu-
dessa on toisin.

Sami Päijänen
DI, lämpöpumppualan yrittäjä

Lisätietoa: www.lampopalvelu.com

Lähteet: Motiva, Sulpu, Wikipedia, TEM, Helsingin Sanomat



17

KIINTEISTÖLÄMPÖPUMPPU

Ilma/vesilämpöpumppu             
ISOIHIN kohteisiin 

CAHV P500 YA HPB 

Seniorit Fenniassa

KSI:n seniorit vierailivat Kes-
kinäinen Vakuutusyhtiö Fen-
nian Jyväskylän konttorissa 
8.4.2013.

Palovakuutusyhtiö Fennia on 
perustettu vuonna 1882.

Tänä päivänä Fennia tarjoaa 
asiakkailleen vahinkovakuu-
tusten lisäksi Henki- Fennian, 
Fennia Varainhoidon ja Eläke-
Fennian palveluita.

Fennian asiakaskohderyhmiin 
kuuluvat yritykset ja yrittäjät,

Seniorit

kotitalousasiakkaat ja eläkkeen-
saajat.

Koko Fenniassa on noin 217 
000 kotitalousasiakasperhettä 
ja noin 55 000 yritysasiakasta.
Jyväskylän konttorissa kotita-
lousperheitä on noin 8000 ja 
yritysasiakkaita noin 1900.

Vuonna 2012 maksutuloa koko 
Fenniassa oli 376 M€, josta 
Jyväskylän osuus oli 13 M€. 
Osanottajia kiinnosti erityisesti 
senioreille suunnatut matka- ja 
vapaa-ajan tapaturmavakuutuk-
set.

UIL:n jäsenien jäsenetuna ole-
vat vakuutukset loppuvat, kun 
jäsen täyttää 70 vuotta.

Fenniassa tapaturmavakuutus 
on voimassa 70 vuoden ikään 
asti. Fennian sopimusasiakas 
voi hakea jatkovakuutuksen 75 
vuoteen asti. Tapaturmavakuu-
tus myönnetään kotivakuutus-
asiakkaille.

Jatkuva matkavakuutus on otet-
tava ennen 70 vuoden ikää, 
mikä on voimassa niin kauan 
kuin asiakas sen haluaa pitää 
voimassa.

70- 85 vuotias voi hakea ker-
tamatkavakuutusta terveyssel-
vityslomakkeella (lomakkeita 
toimistolla) enintään kuudeksi 
kuukaudeksi.

Fenniassa asiakas saa paikal-
lista henkilökohtaista palvelua. 
Sopimusasiakkaille on oma 
nimetty yhteyshenkilö. Fennia 
on vakuuttamisen erikoisliike, 
riippumaton ja itsenäinen.

Tilaisuuden lopuksi Fennia tar-
josi maittavan lounaan.

Seniorit kiittivät tilaisuuden 
emäntänä toiminutta myynti-
neuvottelija Sisko Tiaista hy-
västä esityksestä ja lounaasta. 

Pentti Leppiniemi
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Seniorit

Toukokuun seniorilounas

Seniorit kokoontuivat kevätkauden viimeiselle lounaalle Harjulle Ravintola Vesilinnaan 
10.5.2013.

Lounaan jälkeen siirryttiin vesitornin alakerrassa sijaitsevaan Luontomuseoon.

Museon auditoriossa Keijo Liukkonen kertoi käyvänsä usein lastenlastensa kanssa mu-
seossa.

Luontomuseossa oli hyvin tuotu esille Keski- Suomen eläimet, linnut ja kasvit. Aitoutta 
oli saatu äänillä; huuhkajan huhuilulla ja joutsenten laululla.

Lisäksi oli kivinäytteitä, ja selvitystä alueen geologiasta. Jyväskylän kohdalta oli pi-
enoismalli, jossa näkyi jääkauden sulamisvesien aikaansaamat harjut. Taisi olla näillä 
kohdin jäänreuna paikoillaa parisataa vuotta.

Jonkinlaisen kuvan maapallon kehityksestä sai havainnollisesti huoneen korkuisella 
pinolla A 4 arkkeja. Jokainen arkki vastasi 200 000 vuotta, eli nykyihmisen historia oli 
yksi arkki. Saa nähdä tuleeko siihen pinoon vielä arkkeja.

Erikoisnäyttelynä on 10.5.- 27.10.13 “ Kokoelmien kätköistä”.

Kiitos asiantuntevasta opastuksesta museon konservaattori Jarkko Mäntyselle.

Kiitos kaikille kevään lounaille sekä ekskursioille osallistuneille ja hyvää kesää kaikille!

Syksyn ekskursioista ja lounaista tulee löytymään tietoa tapahtumakalenterista ja net-
tisivuilta.

Pentti Leppiniemi

 
Kuvat Jorma Kallonen
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Seniorit

Tulevia tapahtumia kannattaa seurata Keski-Suomen
Insinöörit ry:n

internetsivuilta osoitteessa
www.ksinsinoorit.com.

KESKI-SUOMEN INSINÖÖRIEN
LOUNASTAPAHTUMAT JATKUVAT

Maanantaina 9.9.13 klo 11.00 kokoonnumme ravintola Old 
Brick’s Innin alakertaan, osoite Kauppakatu 41 Jkl

(Vanha Tiilitalo).

Seniorin omavastuu lounaasta on 5,00 eur ja lounaaseen 
kuulumattomat juomat.

Ilmoittautumiset sähköpostilla 5.9.13 mennessä
pentti.leppiniemi@pp1.inet.fi paikkavarauksemme

varmistamiseksi.

Tervetuloa!
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Syyskokous
Sääntömääräinen Keski-Suomen Insinöörit ry:n syyskokous pidetään

6.11.2013 klo 18:00

Juhlatalo Majakoski
Kankaanpäänranta 5

40660 Jyväskylä
(www.majakoski.fi/)

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11§ mukaiset
asiat ja valtuutus mahdollisen uuden toimistotilan hankkimiseen.

Ennakkoilmoittautumiset syyskokoukseen viimeistään 28.10.2013 (tarjoilun
kannalta) sähköpostilla osoitteeseen ksi.syyskokous@gmail.com.

Ilmoittautuessasi kerro nimesi ja yhteystietosi (e-mail, osoite, puh.) sekä haluatko 
ennakkoon saatavana olevan kokousmateriaalin sähköpostitse tai postitse.

Mainitse ruokailua varten mahdolliset ruoka-aineallergiat. Kahvitarjoilu ennen 
kokouksen alkua.

Kokousmateriaali on saatavissa myös, ennen kokousta, yhdistyksen kotisivuilta 
(http://www.ksinsinoorit.com/).

Lisätietoja tarvittaessa: e-mail puheenjohtaja@ksinsinoorit.com tai
puh. 040 7739 458

Kokoukseen osallistuvien kesken arvotaan iPad-tabletti.

TERVETULOA,
Teijo Pajunen

Puheenjohtaja
Keski-Suomen Insinöörit ry

Syyskokouskutsu


