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Vihaisia rottweilereita
irti pitäneille tuomiot
Koirat ovat käyneet
Herttoniemessä
toisten koirien
kimppuun.
Irina Vähäsarja HS

Herttoniemessä
pelkoa herättäneiden kahden rottweilerin omistajat
ovat saaneet tuomiot Helsingin käräjäoikeudesta.
Irti olleet koirat hyökkäsivät viime ja tänä vuonna yhteensä kolmen pienikokoisen
koiran kimppuun. Yksi koirista kuoli.
Rottweilerit purivat käteen
miestä, joka yritti suojata
omaa koiraansa.
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KÄRÄJÄOIKEUDEN mukaan
koiria on pidetty toistuvasti
vapaana ilman valvontaa

muun muassa ulkoilualueella ja koirapuistossa.
Järjestyslaki määrää, että
koirat on pidettävä taajamaalueella kytkettyinä ja koirapuistossa omistajan tai haltijan valvonnassa.
Koiria on ulkoiluttanut
pääasiassa 47-vuotias mies,
joka omistaa vanhemman
koirista vaimonsa kanssa.
Nuoremman koiran omistaa
hänen 19-vuotias poikansa.
kertoivat oikeudessa
tiedostavansa, että nuorempi
koirista käyttäytyy aggressiivisesti toisia koiria kohtaan.
47-vuotias mies sai kolmen kuukauden ehdollisen
vankeustuomion. 19-vuotias
tuomittiin 60 päiväsakkoon.
Koirista nuorempi tuomittiin menetetyksi valtiolle,
mutta toinen koira jää omistajilleen, koska siitä puolet
omistaa tuomitun vaimo.

MIEHET

Kluuvin Eat&Joy
vähentää väkeä
Helsinkiläinen Katja Pulkkinen asuu teltassa Rastilan leirintäalueella, koska saa sisätiloissa home- ja kemikaalioireita. Muutakaan mahdollisuutta ei ole. ”Ihmisiä, jotka sairastelevat vakavasti asunnoissa ja
joutuvat muuttamaan jatkuvasti, on hirveästi.”

Ruokaostosten
tekijät eivät ole
löytäneet Kluuvia.
Aino Frilander HS

Homesairaat asuvat teltoissa
Helsingin kaupunki yrittää nyt selvittää, miten homeyliherkkiä voisi auttaa asumisessa.
Jarkko Hakala HS
TELTTA , sen pohjalle levitetty
vuode, säilytysastiat vaatteille,
joitakin omia tavaroita.
Siinä on helsinkiläisen Katja Pulkkisen melkein kaikki
omaisuus. Hän joutuu asumaan koko vuoden teltassa,
koska yliherkkyysoireidensa
vuoksi hän saa homeesta ja
kemikaaleista vakavia oireita
melkein kaikissa sisätiloissa.
Muutama pahasti sairastunut helsinkiläinen asuu pikkuteltoissa Rastilan leirintäalueella. Useat sinnittelevät
asunnoissa tai parvekkeilla.

kaupunki yrittää
nyt ratkaista, miten se voisi
auttaa homeyliherkkiä esimerkiksi asumisessa. Se on perustanut työryhmän ja tilannut
selvityksen VTT:ltä.
Sairastuneet ovat kiitollisia,
että kaupunki on ottanut
asian vakavasti. Tähän mennessä Pulkkinen on ehtinyt
käydä läpi kaikki viranomaisportaat. Hän toimii Homepakolaiset ry:n puheenjohtajana.
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Hirsimökki tai
metallikontti
Yliherkkyyssairaudesta kärsivät ovat toivoneet Helsingin
kaupungilta asunnoikseen
pieniä, perinteisellä tavalla
rakennettuja hirsimökkejä tai
metallisia asuntokontteja,
joissa oireet voivat helpottaa.
Tilapäisavuksi he toivovat
leiripaikkaa, jossa olisi vessa,
pesupaikka, keittomahdollisuus
ja sähköä esimerkiksi kännyköiden lataamiseen.
Kaupunki on jo tarjonnut
yhtä tonttia, mutta se ei käynyt, koska sen vieressä oli
kosteusvaurioita kärsinyt rakennus. Sopivaa paikkaa etsitään yhä.

”Tämä on ensi kerta, kun
avunpyyntöön vastataan jollain tavoin”, hän sanoo.
Pienikin määrä homeitiöitä
ilmassa voi aiheuttaa Pulkki-

selle esimerkiksi lamauttavia
kipuja, tuntohäiriöitä ja suun
verenvuotoja.
”Minulla on mennyt käytännössä kolme vuotta parvekkeella, ulkona tai todella kipeänä asuntokokeiluissa.”
Takana on satoja asuntonäyttöjä ja lukuisia vuokraasuntoja. Missään hän ei ole
kyennyt olemaan.
Pulkkinen altistui homeelle
jo koulussa ja opiskellessa,
mutta oireet räjähtivät käsiin,
kun hän muutama vuosi sitten asui Inarissa homeisessa
rivitalossa.
homeen uhri Ari Koponen joutui sairastuttuaan
luopumaan kodistaan ja työpaikastaan. Toukokuussa hän
lopulta muutti telttaan. Koponen on yrittänyt asua jo useissa asunnoissa, mökillä ja ystävien luona.
Yhteiskunnan tulisi Koposen mielestä tunnustaa uuden
sairauden olemassaolo ja edes
yrittää etsiä siihen hoitoa sen
sijaan, että vain astmaa ja
keuhkosairauksia tutkitaan.
”Olen keski-ikäinen mies,
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tehnyt pitkään työtä ja kasvattanut kaksi lasta aikuiseksi.
Olen hoitanut panokseni samoin kuin monet muut ikätoverit. Nyt odotan yhteiskunnalta vastavuoroisuutta.”
päähän on ilmestynyt valoa. Helsingin kaupunki
on alkanut myöntää pahasti
sairastuneille avustusta muun
muassa telttojen ostamiseen.
Apu on tarpeen. Jo teltan pitäminen leirintäalueella maksaa kesällä 600 euroa kuussa.
Pulkkinen arvioi, että home- tai kemikaaliyliherkkyydestä kärsivät tuhannet tai
kymmenettuhannet suomalaiset.
”Jo parisataa kaltaistamme
vammauttavasti sairastunutta
on pyytänyt yhdistykseltämme hätämajoitusta.”
Sairaus on kiistelty, eikä sen
syntymekanismia
tunneta
kunnolla. Suomessa sillä ei ole
diagnoosinumeroa. Pulkkisen
mukaan Saksassa, Itävallassa
ja Japanissa sellainen on.
Mahdollisuus diagnoosiin
voi vaikuttaa esimerkiksi sairausturvan saamiseen.
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Kunnat ovat jääneet omilleen
KUNTIEN käytössä ei ole valta-

kunnallisia ohjeita tai suosituksia uudenlaisten homesairaiden
elämän helpottamiseksi. Siksi
Helsinki otti itse härkää sarvista.
”Kaupunki on nyt pyytänyt
asiantuntijaselvitystä, mutta on
pakko todeta, että valtakunnallista ratkaisua tässä haetaan”,
sanoo sosiaaliviraston johtava
asiantuntija Jarmo Räihä.
VAIKUTTAA siltä, että kunnat
saavat jatkaa omillaan. Ministeriön ohjeita ei ole tiedossa.

Homepakolaisten mukaan
ongelma on rakentamistavoissa ja kemikaaleissa, jotka saavat
kosteusvauriomikrobit
tuottamaan elimistön sekoittavia toksiineja.
HE korostavat, että homeoireet ovat yhä useammin neurologisia, jolloin ne eivät ilme-

”Ohjetta ympäristöyliherkkien
kohtaamiseksi ei ole valmisteilla
sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Ohjeiden tarve arvioidaan tänä
vuonna ministeriön ja asiantuntijalaitosten yhteistyönä”,
kertoo johtaja Jari Keinänen
sosiaali- ja terveysministeriön
ympäristöterveyden ryhmästä.
Lääkärien koulutusta aiotaan
kehittää, jotta se huomioisi
uudet ympäristösairaudet entistä
paremmin. Samoin selvitetään,
kuinka ympäristösairauksia
diagnosoidaan muissa maissa.

ne astmana tai keuhkosairauksina.
Toisinaan oireita on pidetty
psykologisina, minkä sairastuneet kokevat vääräksi.
”Näin meiltä viedään oikeus
olla sairas”, Pulkkinen sanoo.
”Lääkärit eivät osaa auttaa,
sillä koulutukseen ei kuulu
edes perustietoa aiheesta.”

Metrosopimus saateltiin taas voimaan
Siemensin johtajan
puheista voi päätellä,
että yhtiö katsoo
olevansa kiistassa
vahvoilla.
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Vuosaari

Joonas Laitinen HS
Pipsa Palttala HS
METRON muuttaminen automaattiseksi saa jatkua.
Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) johtokunta
antoi siunauksensa kariutumassa olleelle yhteistyölle saksalaisyhtiö Siemensin kanssa.
Jo aiemmin kaupunginhallitus päätti, että sopimusta jatketaan sittenkin. Hanke pysähtyi toukokuussa osapuolten erimielisyyksiin.
Johtokunnan vasemmistosiipi olisi pysynyt aiemmassa

Matinkylä

Ruoholahti
5 km

Karttakeskus

kannassa ja hyvästellyt automaattimetron. Mirva HaltiaHolmberg (sd) jätti vastaesityksen, jossa ehdotettiin sopimuksen purkamista. Esitys
kaatui äänin 3–6.
”Kristallipallo tarvittaisiin,

LN / HS

että voisi varmaksi sanoa,
kumpi on parempi ratkaisu”,
Haltia-Holmberg totesi maanantain kokouksen jälkeen.
SOPIMUKSEN jatkamisen puolelle asettuivat vihreät ja ko-

HKL:n johtokunta päätti
16. toukokuuta purkaa
Siemens-sopimuksen,
mutta kumosi päätöksensä maanantaina.
Purkamisen taustalla oli
riita automaattimetron
lisäkuluista, joita on 20
miljoonan euron edestä.
Automatisointisopimuksen arvo on 156 miljoonaa
euroa, josta kolmannes
koskee länsimetroa.
koomus. Johtokunnan poliittiset jakolinjat olivat samat
kuin kaupunginhallituksessa.
Siemensin Suomen-toimitusjohtaja Martti Kohtanen
vakuutteli maanantaina tyytyväisyyttään, kun kiistelty met-

rohanke saatiin etenemään.
Yhtiö tuli lopulta vastaan ja
hyväksyi Helsingin ehdotuksen: kiistakysymyksistä riidellään välimiesoikeudessa vasta
automaatin valmistuttua.
Kohtasen puheista saattoi
päätellä, että yhtiö katsoo olevansa vahvoilla välimiesoikeudessa.
”Katsoimme, että voimme
antaa periksi neuvotteluissa
tästä asiasta. Pääasia on, että
meillä on puolueeton välimiehistö, joka päättää lopulta, miten sopimusta luetaan.”
Osapuolet ovat sopineet, ettei erimielisyyksien ratkomiseen tarvita järeämpiä oikeusasteita, kuten käräjä- tai hovioikeutta.
Myös HKL:n toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta vakuutti,
että lähes koomisen määrän
vastoinkäymisiä kärsinyt hanke saadaan viimein toteutettua. Seuraavaksi edessä on ju-

navaunujen automatisointi.
Helsingin
metrokalusto
koostuu 54 junayksiköstä. Junia on tarkoitus automatisoida kolme kerrallaan.
junan automatisointiin arvioidaan kuluvan kolme
neljä viikkoa. Metrohankkeen
aikataulu myöhästyy tästä, jollei automatisointi suju suunnitellussa vauhdissa.
”Olemme lähteneet siitä, että pystymme antamaan samanaikaisesti automatisointia
varten kolme junayksikköä,
emme enempää. Jos siinä tapahtuu viivästymistä, myös
projektin valmistuminen viivästyy”, Lahdenranta sanoi.
Automaattisen kulunvalvonnan on määrä olla valmis loppuvuonna 2015. Junien ohjaamot tyhjentyvät kuljettajista
kuitenkin vasta kesällä 2016.
Sitä ennen metro kulkee
puoliautomaattisena.
KOLMEN

KAUPPAKESKUS Kluuvin lähiruokaan keskittynyt kauppahalli Eat&Joy on aloittanut
yt-neuvottelut.
Viime vuoden lokakuussa
avautunut kauppahalli työllistää 29 työntekijää.
Yt-neuvottelut käynnistyivät viime maanantaina, ja ne
on määrä saada päätökseen
maanantaina 11. kesäkuuta.
”Toiminta ei ole lähtenyt
käyntiin aivan toivotunlaisesti”, kertoo perustajajoukkoon kuuluva Aki Arjola.
Arjolan mukaan myymälätila ei ole toiminut suunnitellusti ja henkilöstön määrä
on ollut ylimitoitettu. Arjola
arvioi, että vähennystarve

jää alle 10 hengen.
Kluuvin kauppakeskus ei
ole toistaiseksi vakiinnuttanut asemaansa ruokaostosten tekopaikkana. Eat&Joyn
tilannetta helpottanee kuitenkin päivittäistavarakauppa, joka avataan kauppakeskuksen
kellarikerrokseen
syyskuun alussa.
Remontti kellarikeskuksen
laajentamiseksi on jo käynnistetty
KELLARIKERROKSEEN pääsee remontin jälkeen rullaportailla suoraan Aleksanterinkadulta entisen Halosen
pääovista. Arjola uskoo päivittäistavarakaupan
ja
uusien
kulkujärjestelyjen
tuovan ihmisvirtoja myös
Eat&Joy’hin.
Remontin
yhteydessä
kauppahalli täydentää myös
valikoimaansa. Myyntiin on
määrä ottaa ulkomaisia luomuhedelmiä ja -vihanneksia.
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Kirkkohallitus:
Suvivirsi ei ole
uskonnon
harjoittamista
KOULUJEN päätösjuhlissa
laulettava Suvivirsi ei ole
uskonnon harjoittamista,
kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo
sanoi Kotimaa-lehden verkkosivuilla maanantaina.
Keskitalo otti kantaa Latokartanon koulun tapaukseen, jossa Kuopion piispa
Jari Jolkkonen päätti vetää
lapsensa pois koulun kevätjuhlasta, koska siellä ei
laulettu Suvivirttä.
Keskitalon mukaan Suvivirsi koulun päättäjäisjuhlassa on suomalaista kulttuuria.
Latokartanon peruskoulun
rehtorin Satu Honkalan
mukaan 200 huoltajaa on
ilmoittanut, etteivät heidän
lapsensa saa osallistua uskonnonharjoitukseen.
”Suvivirsi ei tietenkään tee
juhlasta kokonaan uskonnonharjoittamista, mutta
virsi on sitä”, Honkala sanoi
aiemmin.
Keskitalon mukaan Honkala tekee tässä virhepäätelmän. HS ei tavoittanut Keskitaloa eikä Honkalaa kommenttia varten. HS

Kolmelle vankeutta
ekstaasin
levittämisestä
käräjäoikeus on
tuominnut kolme miestä
vuosiksi vankeuteen ekstaasitablettien maahantuonnista ja levittämisestä.
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Oikeuden mukaan kaksi
virolaismiestä hankki ja
salakuljetti aineet Virosta
Suomeen. Suomalaismies
puolestaan välitti niitä
eteenpäin. Rikokset tehtiin
viime vuoden lopulla.
Juttu alkoi paljastua, kun
tulli löysi viime joulukuussa
vajaat 5 000 henkilöautoon
kätkettyä ekstaasitablettia.
Romet Ziljov, 21, tuomittiin viideksi vuodeksi vankeuteen ja Genri Ziljov, 23,
neljäksi vuodeksi ja viideksi
kuukaudeksi vankeuteen.
Kummankin tuomio tuli
kolmesta törkeästä huumausainerikoksesta. Arno Ilari
Föhr, 21, tuomittiin kolmeksi vuodeksi vankeuteen.
STT

Martti Merra sai
26 kilpailijaa
liikuntajohtajaksi
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Martti
Merra (kok) hakee odotetusti
Espoon liikuntajohtajaksi.
Paikka vapautuu syksyllä,
kun Mauri Johansson jää
eläkkeelle. Valinnasta päättää kaupunginhallitus.
Varatuomari Merraa, 52,
on pitkään povattu Johanssonilta vapautuvalle paikalle.
Merra on urheilupiirien,
etenkin jääkiekkoväen tuntema. ”Jos jokin homma Espoossa kiinnostaa, niin
tämä”, Merra sanoi.
Hän on myös ilmoittautunut kuntavaaleihin ehdolle.
Merran lisäksi paikkaa
hakee 26 henkilöä, joista
monella on urheilutaustaa.

ESPOON

HS

1

SI

P

1

