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Kotimaan uutiset

Homepakolaisen oireet hellittävät
vasta perinteisessä hirsimökissä
Sisäilmasta sairastuneet odottavat virallista tautiluokitusta.
Markku Ruottinen / lehtikuva

Oulu
Päivi Seeskorpi,
Marjo Sormunen

Sisäilman myrkyistä ja homeesta sairastunut Tommi
Luukkonen elää eristäytynyttä elämää. Edes vaimo ja kuusi lasta eivät pääse tapaamaan
häntä ennen kuin ovat käyneet
suihkussa ja vaihtaneet vaatteensa. Silti mies on tyytyväinen: hän pääsi muuttamaan
puolen vuoden teltta-asumisen
jälkeen hirsimökkiin. Se on rakennettu perinteisin menetelmin ilman kemikaaleja.
– Viikko viikolta olen huomannut olevani paremmassa
kunnossa. Minulle on sanottu sairauden helpottavan, kun
olen eristyksissä vuodesta kahteen vuotta, Limingassa Oulun kupeessa asuva Luukkonen
kertoo toiveikkaana.
Luukkonen ei ole ongelmineen yksin, vaikka sairastuneiden tarkkaa määrää ei tiedetä.
Sairastuneiden etujärjestö Homepakolaiset on saanut satoja avunpyyntöjä ihmisiltä, jotka eivät ole löytäneet sellaista
asuintilaa, jossa voisivat olla ilman vakavia oireita.
– Sairastuneet ovat altistuneet sisäilman myrkyille niin
pahoin, että heidän immuunijärjestelmänsä on häiriintynyt,
järjestön puheenjohtaja Katja
Pulkkinen kertoo.
Osa sairastuneista asuu teltassa, osa parvekkeella – myös
talvipakkasilla.
Homepakolaiset vaativatkin
nykyistä tiukempaa valvontaa
rakennusalalle. Pikaista kohennusta tarvittaisiin erityisesti
rakennustyömaiden suojaamiseen kosteudelta.
– Uudisrakentaminen ei rat-

ole lainkaan kyse, Luukkonen
arvostelee.
Luukkonen oli pitkiä aikoja sairauslomalla, vaihtoi koulua ja lopulta ammattia. Sisäilmaongelmista hän ei päässyt
kuitenkaan eroon, ja sairaus
pääsi pahemaan. Kemikaaliyliherkkyyttä hän pitää vaivoistaan hankalimpana. Hän saa oireita jopa muiden vaatteista.

Korvaukset
jäävät saamatta

Sisäilmasta sairastunut Tommi Luukkonen rakensi itselleen 22 neliön hirsimökin kunnioittaen vanhoja perinteitä.

kaise ongelmaa. Moni on sairastunut nimenomaan uusissa
rakennuksissa, Pulkkinen sanoo.

Syytä haetaan
korvien välistä
Tommi Luukkonen kertoi kaksi vuotta sitten Hämeen Sano-

mien haastattelussa elämänmyllerryksensä alkaneen vuonna 2002, kun perhe muutti Rovaniemeltä Hämeenlinnaan.
Luukkonen työskenteli matematiikan ja fysiikan opettajana
Hykin lukiossa ja altistui koulussa bakteerien toksiineille.
Luukkonen kertoi haastattelussa perheen asuneen aluksi

kaupungin vuokra-asunnossa,
missä todennäköisesti oli myös
homeongelma.
Hän tunsi olevansa koko ajan
väsyneempi, sai voimakkaita
huimauskohtauksia ja hankalia
vatsavaivoja.
Lääkäreiden mielestä Luukkonen kärsi työuupumuksesta, stressistä tai jopa pelkoti-

lasta koulurakennusta kohtaan.
Työssään viihtynyt mies ihmetteli selityksiä. Sitten opiskeluaikainen kaveri totesi, että oireet vaikuttavat homeesta
johtuvilta.
– Työuupumus on lääkäreille helppo selitys. Varsinkin tämä sairaus piiloutuu sen taakse, vaikka siitä ei välttämättä

Moni sisäilmasta sairastunut
jää ilman Kelan korvauksia,
kun sairautta ei ole diagnosoitu.
– Suuri osa sairastuneista on
diagnoosin osalta väliinputoajia, sillä tautiluokituksessa ei
ole omaa nimikettä esimerkiksi
monikemikaaliyliherkkyydelle,
sanoo tutkimusprofessori Marjukka Mäkelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
Sosiaali- ja terveysministeriön ympäristöterveysyksikön
johtaja Jari Keinänen toivoo, että sairauden syntymekanismeja tutkittaisiin enemmän. Myös
Homepakolaiset on vaatinut
tätä jo pitkään.
Sisäilmasairaus vei Tommi Luukkoseltakin työn ja sitä kautta toimeentulon. Hänen
perheelleen järjestettiin keräys mökin rakentamiseksi. Siitä
Luukkonen on kiitollinen, sillä
omin varoin hän olisi yhä puolijoukkueteltassa.
Luukkonen haaveilee isommasta hirsitalosta, jonne mahtuisi koko perhe.
– Olen oppinut hirsirakentamisen taidon. Ehkä jo tulevana
talvena alan kaataa puita uutta
taloamme varten. (STT–HäSa)

Eristeenä sammal,
lattiassa rasvatonta maitoa
Tommi Luukkonen rakensi hirsimökin vanhoja menetelmiä
kunnioittaen:
■■ Kaatoi ja veisti hirret itse.
■■ Käytti hirsien välissä eristeenä sammalta.
■■ Eristi mökin ylä- ja alapohjan sahanpurulla.
■■ Jätti seinät käsittelemättömiksi.
■■ Käsitteli lattian rasvattomalla maidolla, ns. kurrikäsittelyllä.
■■ Valmisti itse huonekalut käsittelemättömästä puusta.
■■ Levitti lattialle puuvillaiset räsymatot.

Nykyrakentaminen
tuo lisää hometaloja
Oulun yliopiston arkkitehtuurin
professori Jouni Koiso-Kanttila arvostelee suomalaista rakennustapaa. Hänen mukaansa hällä väliä -tyyli näkyy muun muassa suunnittelu- ja rakennusvirheinä. Hän ihmettelee myös sitä, ettei rakenteita suojata sateelta työmailla.
– Jos rakentamisen tyyli ei
muutu, kaikista taloista uhkaa
tulla hometaloja, kun siirrytään
energiatehokkaaseen rakentamiseen. Kun taloista tulee entistä tehokkaammin eristettyjä, tulee niiden myös olla entistä tiiviimpiä. Kyse on vakavasta asiasta, puurakentamisen asiantuntija
sanoo.
Koiso-Kanttila pitää hirsirakentamista yhtenä ratkaisuna sisäilmaongelmien vähentämisek-

si. Hänen mukaansa tiedossa ei
ole, että käsittelemätön suomalainen mänty tai kuusi aiheuttaisi haitallisia kemiallisia päästöjä.
– Perinteinen suomalainen hirsi- ja puurakentaminen on monelle allergikolle paras ja osalle ainut
vaihtoehto. Se edellyttää kuitenkin täysin käsittelemätöntä puuta.
Sairastuneiden etujärjestö Homepakolaiset kuitenkin muistuttaa, että aivan kaikille sisäilmasairaille ei hirsikään sovi.
Pudasjärvi
Pohjois-Pohjanmaalla kyllästyi jatkuviin sisäilmaongelmiin. Kaupunki on päättänyt rakentaa uuden päiväkodin
ja 800 oppilaan koulun hirrestä.
Päiväkodin rakentaminen alkaa
syksyn aikana, ja koulun rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vuoden kuluttua.

Kunnallisvaalit 2012 Lukukausimaksut toivat
- Näy mediassa, joka kuluja voittojen sijaan
tavoittaa äänestäjät!

Kunnallisvaaleissa on tärkeää, että erotut omalla vaalialueellasi.
Hämeen Sanomat on Hämeenlinnan markkina-alueella paikallisista
medioista hyödyllisin äänestämistä suunniteltaessa. (TNS Gallup 2012)
Hämeen Sanomat on sitoutumaton ja vahva alueellinen sanomalehti, joka tavoittaa päivittäin 69 000
lukijaa. Tasokkaana maakuntalehtenä se tarjoaa
vaali-ilmoittelullesi vakuuttavan mediaympäristön ja
tehokasta näkyvyyttä. Hämeen Sanomien lukijat ovat
tutkitusti aktiivisimpia äänestäjiä. Lukijoistamme
93 % on tulevissa vaaleissa äänestysikäisiä. Hämeen
Sanomat ilmestyy joka päivä, joten voit suunnitella
vaali-ilmoittelusi oman aikataulusi mukaan.

Lisäpotkua suurjakeluista
– tavoitat jopa 114 000 lukijaa!
Ke 10.10. ja la 27.10. Hämeen Sanomat jaetaan tilaajatalouksien lisäksi lähes joka talouteen Hämeenlinnassa, Rengossa, Hauholla, Kalvolassa,
Lammilla sekä Hattulassa ja Janakkalassa eli
yhteensä 47 500 kpl.

Ota yhteyttä myyntiimme, niin autamme mielellämme ja
suunnittelemme kanssasi tehokkaan vaalikampanjan.
Anna-Leena Allenius 040 8682 361
Petri Harjula
040 8682 356
Marjo Lehtovirta
040 8682 358
Arja Uusitalo
040 8682 357
Maiju Virtanen
040 8682 352
etunimi.sukunimi@hameensanomat.fi

Kokeilu
ulkomaalaisten
lukukausimaksuista
on jäänyt laihaksi.
Helsinki
Niina Rintala

Ulkomaalaisten opiskelijoiden
lukukausimaksuihin siirtyminen
ei ole osoittautunut rahasammoksi. Vuonna 2010 alkaneessa
kokeilussa korkeakoulut voivat
periä maksuja opiskelijoilta, jotka tulevat EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta.
Esimerkiksi Aalto-yliopiston
ylioppilaskunnan kansainvälisten asioiden asiantuntija Hanna
Sauli kritisoi lukukausimaksujärjestelmää.
– Nyt maksuista on tullut
enemmän kustannuksia kuin
voittoja.
Maksujen perimisen edellytyksenä on se, että korkeakouluilla on apurahaohjelma.
Stipendit ovat Saulin mukaan
tuoneet useita tuhansia euroja
miinusta kokeilusta aiheutuneiden muiden kulujen lisäksi.
Lappeenrannan teknillisen yliopiston kansainvälisten asioiden

johtajan Janne Hokkasen mukaan lukukausimaksuista ei ole
tullut kovin paljon tuloja, mutta
ei merkittävästi menojakaan.
– On arvioitu maksavien määrä, ja sen mukaan rakennettu
prosessit ja järjestelmät.
Hokkanen huomauttaa, että
kokeilu on kehittänyt esimerkiksi apurahajärjestelmää.

■■ Kokeilulla selvitetään sitä, millaiset vaikutukset maksullisilla
koulutusohjelmilla on korkeakoulujen kansainvälistymiseen
ja opiskelijavirtoihin.

Hidasta
ja niukkaa

■■ Yleisin peritty maksu on 8 000 euroa.

Lukukausimaksukokeilu
on
käynnistynyt hitaasti, kerrotaan
opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Opetusneuvos Birgitta Vuorisen mukaan hidasteena on ollut esimerkiksi kokeilun määräaikaisuus.
– Maksullisia koulutusohjelmia ja kokeilun edellytyksenä
olevia apurahaohjelmia rakennetaan tietylle ajanjaksolle. Ne on
koettu haasteelliseksi, koska ei
ole tietoa, mitä kokeilun jälkeen
tapahtuu.
Lappeenrannan teknillisessä
yliopistossa kritisoidaan sitä, että kokeilun tähänastiset tulokset
ovat jääneet laihoiksi. Hokkasen
mielestä tuloksia on vaikea saada, koska osallistuminen ei ole

Tästä on kysymys

■■ Korkeakoulut voivat periä lukukausimaksuja, jos niillä on
apurahaohjelma.
■■ Stipendeillä voidaan tukea opiskelua. Apurahoja on myönnetty pääasiassa opintomenestyksen mukaan.

■■ Vuonna 2011 maksuja perittiin 24 koulutusohjelmassa, joissa
oli 110 opiskelijaa.
■■ Lähes kaikki lukukausimaksuja maksavat opiskelijat saivat
jonkinlaiset stipendit.
■■ Kokeilu kestää vuoden 2014 loppuun asti.

korkeakouluille pakollista. Ne
saavat myös päättää, missä koulutusohjelmissa maksuja peritään.
– Maksavien määrä ei ole niin
suuri kuin se voisi olla. Joudumme kilpailemaan ilmaisten koulutusten kanssa, ja maksuja on
vaikea perustella asiakkaille.
Ministeriön Vuorinen tunnistaa ongelman. Hänen mukaansa

kokeilun lähtökohtana oli se, että
korkeakoulut voivat edistää kansainvälisyyttään ohjelmilla, joilla on siihen parhaat edellytykset.
Turun yliopisto aloittaa kokeilun tänä vuonna. Jyväskylän
yliopistolla ei ole mukana yhtään koulutusohjelmaa. Oulun
yliopiston kaikki kansainväliset
maisteriohjelmat ovat mukana
kokeilussa. (STT)

Talven myynti laivayhtiön talouden kivijalka
Viipurin suosio
risteilykohteena
jatkaa edelleen
kasvuaan.
Savonlinna
Jorma Ylönen

Talvella myytävät tilausristeilyt pelastavat laivayhtiön talouden sateisena kesänä. Tilausajot
muodostavat Savonlinnasta sisävesiristeilyjä tekevälle Vip Cruiselle vankan lähtökohdan risteilykaudelle. Yhtiö on viimeiset
vuodet panostanut siihen, että
risteilyjä myydään mahdollisimman paljon etukäteen.
– Meillä ovat tilausajot kasvaneet viime kesästä varmaan 20
prosenttia, arvioi toimitusjohtaja Kari Leinonen.

Vip Cruise myy tilausristeilyistä noin 90 prosenttia talvella. Painopiste on tilausajoissa,
mutta yhtiö tekee myös aikataulun mukaisia maisemaristeilyjä. Leinosen mukaan sadekesä
ei syönyt juurikaan maisemaristeilyjen asiakasmäärää, koska niillekin on ollut ryhmävarauksia.
Lappeenrantalaisen Saimaa
Travelin matkustajamääriin sateisella kesällä ei ollut vaikutusta, koska etenkin risteilyt Viipuriin varataan hyvissä ajoin. Toimitusjohtaja Kirsti Laineen mukaan viisumivapaat Viipurinristeilyt ovat hyvin suosittuja,
sillä matkustajamäärä on kasvanut viime vuodesta noin 15 prosenttia.
Myös Helsinki–Savonlinnareitin matkustajamäärissä on

kasvua. Lisäksi laivalla tehtävät
kaupunkilomat Viipuriin ja Pietariin ovat vetäneet väkeä. Viipurin lomat ovat kahden ja Pietarin kolmen päivän pituisia.
– Kasvua molemmissa on yli
kymmenen prosenttia, Laine
kertoo.

Sateet verottivat
Hopealinjan kautta
Sadesää pudotti Tampereelta
risteilevien Suomen Hopealinjan ja Runoilijan Tien matkustajamääriä kymmenkunta prosenttia. Yhtiöiden toimitusjohtaja Pekka Räsänen painottaa,
että risteilykautta on paljon jäljellä. Lisäksi yritykset ovat tilanneet aktiivisesti risteilyjä
syksyksi, joten niillä voidaan
paikata sadekesän aiheuttamia

menetyksiä.
– Ei leivota vielä koko kakkua
kiinni, vaan odotetaan hermostumatta, Räsänen muotoilee.
Sisävesialuksilla järjestetään
yhä enemmän teemaristeilyjä.
Lisäksi laivoilla pidetään kokouksia, seminaareja ja vietetään
tyky-päiviä.
– Niiden painoarvo on muodostunut entistä tärkeämmäksi,
Räsänen sanoo.
Jotkin yritykset jatkavat risteilykautta
myöhäissyksyyn.
Saimaa Travel tekee pikkujouluristeilyjä neljänä viikonloppuna marras-joulukuussa. Hopealinjan ohjelmassa pikkujouluristeilyt ovat olleet monta vuotta.
– Niitä on ollut viidestä kymmeneen keleistä riippuen, Räsänen kertoo.(STT)

