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Henkilöauton kuljettaja loukkaantui 
kolarissa Salpakankaalla

ESS.fi: Henkilöauton kuljettaja loukkaantui kolaroituaan kuor-
ma-auton kanssa Hollolan Salpakankaalla puoli yhdeksältä tiistai-
aamuna. Päijät-Hämeen poliisilaitokselta kerrotaan, että onnetto-
muus tapahtui Pullapoikien risteyksen tuntumassa. Kuorma-au-
ton kuljettaja kertoi poliisille ajaneensa Lahden suunnasta ja siir-
tyneensä oikeanpuoleiselle kaistalle ennen Pullapoikien risteystä. 
Kaistanvaihdon jälkeen kuljettaja näki, kuinka kuormurin keulan 
editse pyörähti punainen henkilöauto. Henkilöauto iskeytyi perä 
edellä keskikorokkeella olevaan tolppaan ja kääntyi siitä takaisin 
ajokaistalle. Koska tapahtumien kulku jäi osin epäselväksi, pyy-
tää poliisi pyytää silminnäkijöitä ilmoittamaan tietonsa virka-ai-
kana numeroon 071-8737640 tai 071-8737321.

Jääkärirykmentin Pasi  
suistui tieltä Asikkalassa
ESS.fi: Kaartin Jääkärirykmentin panssaroitu Pasi-miehistön-
kuljetusajoneuvo suistui tiistaina aamupäivällä tieltä Asikkalassa 
maantiellä 317 Viitailan ja Kurhilan välillä. Tie oli iltapäivällä run-
saan tunnin verran suljettuna ajoneuvon noston takia. Pasi oli 
liikkeellä harjoitusajossa.  Pasin toisen puolen pyörät luiskahtivat 
päällysteeltä, jolloin ajoneuvo juuttui kiinni sateiden pehmentä-
mään pientareeseen. Kyydissä olleet eivät loukkaantuneet, eikä 
ajoneuvokaan kärsinyt vaurioita. 

Kampanjat alentavat ruokakorin hintaa

ESS–Esa Arvekari
LAHTi

Lokakuisesta veroalesta käyn-
nistynyt ruoan hinnan alamäki 
saa jatkoa joulun kampanjoista.

ESS:n tekemän vertailun mu-
kaan kampanjahintoja on jo il-
massa, mutta vain vähän. Joulun 
lähestyessä sisäänheittotarjouk-
set kovenevat, joten ruokakorin 
saa todennäköisesti pian entistä 
halvemmalla.

Vertailun pääviesti on, että lo-
kakuussa toteutettu ruoan ar-
vonlisäveron alennus on pitä-
nyt kutinsa. Hinnankorotuksia 
ei ole tapahtunut missään tuo-
teryhmissä.

– Myös kuluttajahintaindek-
si osoittaa, että päivittäistavara-
kaupat ovat alittaneet hinnoit-
telussaan arvonlisäveron edel-
lyttämän 4,5 prosentin alennuk-
sen. Lähinnä tämä on johtunut 
vihannesten ja hedelmien sekä 
voi- ja margariinituotteiden hin-
nan alennuksesta, arvioi Kulut-
tajatutkimuskeskuksen erikois-
tutkija Ari Peltoniemi.

ESS:n vertailussa alennus joh-
tui virvoitusjuomien kampanja-
hinnoittelusta. Kaupan asee-
na taantumassa näyttää olevan 
myös kalliimpien ruokavalmis-
teiden korvaaminen halvemmil-
la vaihtoehdoilla.

 – Kuluvan vuoden aikana ei 
ole odotettavissa elintarvikkei-
den hinnankorotuksia. Uskom-
me, että hintataso pysyy varsin 
vakaana, Peltoniemi sanoo.

Ei ketjukorotuksia
Lahden Euromarketin päälliköl-
lä Birgitta Sunilla on saman-
suuntainen odotus.

– Tiedossani ei ole ketjukoro-
tuksia, eikä yksittäisten tuottei-
den valmistajien korotuksia tälle 
vuodella. Pikemminkin pyrim-
me laskemaan ostoskorin hintaa 
eri tuotteiden kampanjoilla.

Sunin mukaan seuraava pe-
rinteinen hinnankorotussauma 
tulee vastaan vuodenvaihteessa.

– Joidenkin elintarvikkeiden 
valmistajilla saattaa olla paineita 
hintojen nostoon. Kaupassa hin-
tataso koetetaan pitää kuitenkin 
kokonaisuutena mahdollisim-
man edullisena, hän kertoo.

Vertailu vaikeaa
K-market Metsärinteen kauppi-
as Jouni Partonen ei pidä hin-
tavertailuja oikeudenmukaisina 
pienelle lähikaupalle. Tuottei-
den ja pakkausten erilaisuudes-
ta johtuen on vaikea saada luo-
tettavaa kuvaa hintatasosta.

– Meillä ei ole pienten tilo-
jen vuoksi mahdollisuus pi-
tää kaikkia pakkauskokoja, ei-
kä edes välttämättä kaikkia val-

misteita esillä samaan tapaan 
kuin isommissa marketeissa. 
Myös kampanjointiin on rajalli-
semmat mahdollisuudet, kuin-
ka hintoja voi luotettavasti ver-
rata, hän kysyy.

Partonen toivoo, että hinta-
vertailun lukija huomaisi verra-

ta hinnan muutosta kaupan si-
sällä, eikä vertaisi kauppojen ko-
reja keskenään.

– Silloin tulos on oikea. Se 
näyttää, kuinka meillä ale vie-
tiin täysimääräisenä ruoan hin-
taan ja kuinka hinta on sen jäl-
keen pysynyt ruodussa.

Elintarvikkeiden hintoihin luvassa korotuksia vasta vuodenvaiheessa

  
 
 Ostoskorin hinta (€)  Toteutunut alv-alehinta (€) Ostoskorin hinta (€)
 2.9.2009 1.10.2009  1.12.2009

Euromarket 27,67 29,53 25,80
K-market Metsärinne 29,31 26,99 26,99
Prisma, Holma 27,91 26,70 25,91

Ostoskorit vertailukelpoisia vain
kauppakohtaisesti. Eri liikkeiden
ja ketjujen ostoskorit eivät ole
loppuhinnan osalta keskenään
vertailukelpoisia, sillä esim. liho-
jen ja juustojen pakkauskoossa
ja valmistajissa on pieniä eroja.

Ostoskorin sisältö
- Kevytmaito 1 l
- Juusto 700g
- Jälkiuunileipä,
- Coca-cola, 1,5 l 2-pack
- Sika-nauta jauheliha 400g
- Possun filepihvi 500g,
- Kanafilepihvi 500g
- Hernekeittopurkki

Koonnut: ESS / ESA ARVEKARI
Grafiikka: ESS / ANSSI HIETAMAA

kuva: ESS / VESA TAPIOLA

*) juoman hinnassa kampanja-alennus        **) tuotteen valmistajan vaihdos/ halvempi tuote tilalla

(-0,73) *

(-0,79 ) *   **

Laaja hintatutkimus julki keskiviikkona
Kuluttajatutkimuskeskus julkis-
taa tänään keskiviikkona laajan 
elintarvikkeiden ja taloustava-
roiden hintaseurantatutkimuk-

sen. Tutkimuksessa on seurat-
tu 170 elintarvikkeen ja noin 30 
taloustavaran hintaa lokakuus-
ta 2008 lähtien. Päätavoitteisiin 

kuuluu selvittää, kuinka loka-
kuussa 2009 toteutettu elintar-
vikkeiden arvonlisäveron alen-
nus siirtyi kuluttajahintoihin.

Joutjärven kirkko saa uudet urut

ESS–Jari Taari
LAHTi

Joutjärven kirkkoon puuhataan 
uusia urkuja. Hankinta on mu-
kana Lahden seurakuntayh-
tymän investointiohjelmassa 
vuosille 2010–2012. Yhteinen 
kirkkovaltuusto käsittelee oh-
jelmaa keskiviikkona.

– Nykyiset urut pitää virittää 
alinomaa. Urkujen heikon kun-
non huomatakseen ei tarvitse 
olla asiantuntija. Kyllä sen huo-
maa harjaantunut seurakunta-
lainenkin, luonnehtii kirkko-
herra Seppo Hämäläinen.

Uruista on vajaan kymmenen 
vuoden aikana saatu 7–8 asian-
tuntijalausuntoa. Ylivoimainen 
enemmistö asiantuntijoista on 
ollut sitä mieltä jo vuosia sit-
ten, että urut eivät ole priima-
kunnossa.

Jouluksi 2011
Seurakuntayhtymän kiinteistö-
päällikkö Riitta Rantanen sa-
noo, että lausuntojen hankki-
misen takana on ollut toive, et-
tä vielä pärjättäisiin vanhoja ur-
kuja korjaamalla ja huoltamal-
la. Lausunnot eivät ole tukeneet 
toivetta.

Kilpailutus vie oman aikansa. 
Rakentamiseen Rantanen arve-
lee menevän vajaan vuoden.

– Uudet urut voisivat olla 
käytössä joulukirkossa vuon-
na 2011.

Rantanen toivoo, että nykyi-
siä pillejä voisi käyttää tulevis-
sa uruissa. Launeen kirkossa se 
ei onnistunut, koska haussa oli 
tietty äänenväri.

Kulmasta keskelle
Kirkkoherra Hämäläinen toi-
voo, että urkujen paikka muu-
tetaan kirkkosalin kulmasta 
keskelle.

– Nykyinen paikka on epä-
edullinen sekä urkurille että 

kirkkokuoron johtajalle.
Urkujen paikan muuttami-

nen ei vaadi isoja töitä.
Jo nyt käytössä on ollut kor-

vaavia instrumentteja: flyygeli 
sekä diakonialaitokselta saadut 
pikku-urut.

– Rakentamisen aikana mui-
ta instrumentteja ja kuoron 
käyttöä voidaan lisätä. Se tuo 
elävyyttä.

Kirkkoherra toivoo, että seu-
rakuntalaisetkin pääsisivät sa-
nomaan sanansa uusista uruis-
ta, ettei hankinnasta pääsisi 
muodostumaan seurakuntaa 

jakava tekijä vaan yhdistävä.

Muutakin kuin klassista
Kanttori Lauri Töldsepp toivoo 
nykyaikaisia, mukautumisky-
kyisiä yleisurkuja niin, että niil-
lä voisi soittaa muutakin kuin 
klassista musiikkia esimerkik-
si gospelia. Se vaatisi tremo-
lon säätömahdollisuutta ja ää-
nikertoja bassolle.

Rantanen huomauttaa, et-
tä Joutjärven kirkon akustiikka 
ei ole erinomainen, vaikka si-
tä onnistuttiin parantamaan re-
montissa.

Urkujen virittäminen ja huol-
taminen ei ole halpaa puuhaa. 
Seurakuntayhtymä on säästä-
nyt pitkän pennin, kun enti-
nen kanttori Elias Asikainen 
on auttanut Joutjärven seura-
kuntaa puhtaalta harrastus-
pohjalta.

Rantanen on huomannut, et-
tä urkukilpailutuksista on vali-
tettu herkästi markkinatuomio-
istuimeen.

– Meidän pitää vain tehdä 
sellainen päätös, ettei siitä pää-
se valittamaan.

Nykyiset 
pitää virittää 
alinomaa

Arvokas instrumentti

Joutjärven kirkon �� urkujen 
hankintaan on varattu yhteen-
sä 440 000 euroa. Määräraha 
jakautuu suurinpiirtein tasan 
vuosille 2010 ja 2011.

Ristinkirkon urkujen �� täys-
puhdistus, viritys ja osittainen 
uudelleenäänitys oli suunnitel-
tu jo vuodelle 2007, mutta han-
ke on siirtynyt ensi vuodelle.

Hankkeen kokonaiskustan-��
nusarvio on reilut  
145 000 euroa.

Joutjärven kirkon �� urut on 
hankittu vuonna 1962 eli sa-
maan aikaan kun kirkko raken-
nettiin.

Urut on �� rakentanut itäsaksalainen Gebrüder Jehmlich.
Niissä on �� 32 äänikertaa.
Uusista uruista �� on sanottu, että ne voisivat olla nykyisiä pie-

nemmät, jos ne on oikein suunniteltu ja sijoitettu hyvin raken-
nukseen.

 ”Uudet urut 
voisivat olla 
käytössä 
joulukirkossa 
vuonna 2011.

Lisätutkimuksilla valoa 
Riihelän koulun korjaukseen

ESS–Sirpa Ratia
LAHTi

Riihelän palvelukeskus Oy 
selvittää käyttökieltoon joutu-
neen Riihelän koulun korjaus-
tarpeet tämän kuun aikana.
 – Yhtiö on valmis korjaus-
toimenpiteisiin, jos päästään 
näin pienillä korjauksilla, kun 
on esitetty. Yhtiön hallitus ei 
ole tosin ollut koolla, joten 
virallista kantaa ei ole, huo-
mauttaa Tilakeskuksen kiin-
teistöpäällikkö Jouni Arola, 
joka istuu tätä nykyä myös yh-
tiön hallituksessa.

Lahden kaupunki omistaa 
yhtiöistä 80 prosenttia ja Lah-
den ev.lut. seurakunnat lop-
puosan.

Rakennukseen tehdään 
parhaillaan lisätutkimuksia, 
joiden toivotaan valmistuvan 
tämän kuun aikana.

– Jos jotain paljastuu, voi-
daan joululomalla korjata. 
Nyt meillä ei toisaalta ole enää 
niin kiire.

Kärpäsen koulun erityisop-
pilaat eivät palaa enää Riihe-
lään vaan ovat Kujalassa ko-
ko kevätlukukauden. Omaan 
kouluunsa he pääsevät takai-
sin ensi elokuussa.

Kaksi vuotta tyhjillään
Opetus loppui Riihelässä ke-
väällä 2006. Tilat ehtivät ol-
la kaksi vuotta poissa käytös-
tä, minkä jälkeen niissä toimi 
vuoden verran päiväkoti. On-
gelmista ei Arolan mukaan 
kiirinyt silloin tietoa.

– Meillä on vain epäilyjä, ei 
faktaa siitä, mistä kaikki joh-

tuu. Kiinteistöä, joka ei ole 
suoraan kaupungin omistuk-
sessa, ei pidetä samalla lailla 
kunnossapito-ohjelmissa, ei-
vätkä isännöitsijät käy tiloissa 
säännöllisesti. Uskoisin, ettei 
siihen pistetty rahaa, kun kou-
lun tiedettiin loppuvan.

Aika näyttää, miten koulu-
rakennuksen käy.

– Jos sille ei ole tulevaisuu-
dessa mitään käyttöä, miksi 
korjata. Purkamisesta ei ole 
käyty minkäänlaisia keskus-
teluja, Arola huomauttaa.

Seurakuntia tarvitaan
Yhtiön toinen osakas on seu-
rakunnat, jonka läsnäololle 
Riihelässä on kiinteistöpääl-
likkö Riitta Rantasen mu-
kaan tarvetta. Sen omistamat 
tilat, joista osa on liikekäytös-
sä, ovat koulua paremmassa 
kunnossa, koska ne korjattiin 
kymmenisen vuotta sitten.

Kiinteistöyhtiöön kuuluu 
myös päiväkoti. 1970-luvun 
lopulta olevat rakennukset on 
yhdistetty käytävillä toisiinsa, 
mikä tekee huonokuntoisen 
osan purkamisen mahdolli-
seksi.

Koulun henkilökunta ja op-
pilaat ovat kärsineet sienikas-
vuston ja pölyn aiheuttamista 
hengitystieoireista.

Terveyshaittoja puinut ym-
päristöterveyden jaosto vel-
voitti kiinteistöyhtiön korjaa-
maan epäkohdat. Pahimmas-
sa kunnossa oleviin tervey-
denhoitajan huoneen etei-
seen ja voimistelusaliin ei ole 
asiaa ennen kun vauriot on 
selvitetty ja korjattu.

ESS / MirJA HUSSAiN

Riihelän koulun liikuntasalin sisäilmaongelmia yritettiin 
turhaan korjata ilmanpuhdistuskoneella.

Töyrykadun talosta 
ei vieläkään ratkaisua
ESS–Sirpa Ratia
LAHTi

Paavolan Töyrykadulla olevan 
puutalon kohtalo on yhä avoin-
na. Tiistaina koolla ollut Lah-
den seudun rakennuslautakun-
ta päätyi jo toistamiseen lykkää-
mään purkuluvasta tehdyn oi-
kaisuvaatimuksen käsittelyä.

Päätöksestä olivat valitta-
neet Salpausselän luonnonys-
tävät, Pentti Wilkman sekä Pir-
jo ja Tarmo Virtanen. Talo ha-
luttaisiin luonnonystävien, Kes-
tovaippayhdistyksen, Maan ys-
tävien ja muiden kansalaisjär-
jestöjen tapaamispaikaksi.

Talon säilyttämistä osana 
Puu-Paavolan alkuperäistä ra-
kennuskantaa on ajanut myös 
kaupunginmuseo, vaikkei ra-
kennus sisälly Kymintien, Kar-
jalankadun ja Onnelantien ar-
vokkaaseen aluekokonaisuu-
teen eikä sitä ole suojeltu.

Toimiala vastaan
Teknisen ja ympäristötoimen 
johdon mielestä säilyttämiselle 
ei ole riittäviä perusteluja.

– Rakennuksen kunnostus on 
kallista suhteessa sen pieneen 
kokoon. Ulkopuoliset ovat pe-
rustelleet säilyttämistä asioilla, 
jotka eivät rakennukseen mah-
du. Siinä on vain 35 neliötä, ra-
kennuksen omistavan Tilakes-
kuksen johtaja Mauri Koisti-
nen huomauttaa.

Säilyttäminen edellyttäi-
si myös asemakaavan muutta-
mista. Sen toteutumisesta ei ole 
hänestä takeita, koska ympärillä 

on kerrostaloja.
Rakennuksesta puuttuvat li-

säksi vesi-, viemäri- ja sähköliit-
tymät. Se on ehtinyt olla pitkään 
kylmillään, mikä on heikentä-
nyt vuosikymmeniä vanhan ta-
lon kuntoa, Koistinen summaa.

Kaupunki kunnosti raken-
nusta vuonna 1993 järjestetty-
jä Paavolan asuntomessuja var-
ten. Se toimi lastenhoitotilana.

Asuntomessujen jälkeen 
mökki oli vuokralla parilla yrit-
täjällä ja ympäristöpalveluiden 
ekoneuvontapisteenä.

Maankäyttö sai purku-ura-
kasta yhdeksän tarjousta. Hal-
vimman tarjouksen tehnyt 
Kuusakoski Oy on valmis pur-
kamaan sen 4 600 eurolla.

ESS / VESA TAPiOLA

Töyrykadun pieni puutalo on 
mahdollisesti 1920-luvulta.


