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Isänsä taposta epäiltyä miestä 
piiritettiin Simossa
STT: Poliisi piiritti sunnuntaina Simossa taloon linnoittautu-
nutta torniolaismiestä, jonka epäillään ampuneen isänsä. Pii-
ritys päättyi aamulla kymmenen aikaan, kun mies saatiin kiin-
ni asunnon terassilta. Poliisi löysi asunnosta vainajan, jota oli 
ammuttu. Kukaan ei loukkaantunut kiinnioton yhteydessä.

31-vuotias mies oli ollut lauantaina hirvimetsällä 54-vuo-
tiaan isänsä kanssa. He olivat majoittuneet Tainijoen varrel-
la olevaan taloon. Hieman ennen puoltayötä poika oli soitta-
nut tuttavalleen ja ilmoittanut ampuneensa asunnossa olleen 
isänsä ja aikovansa surmata myös itsensä, kun poliisi tulee 
paikalle. Tuttava teki ilmoituksen hätäkeskukseen.

Poliisi sai yön aikana kännykkäyhteyden poikaan ja yrit-
ti neuvottelemalla saada hänet ulos asunnosta. Poliisin mu-
kaan mies vaikutti olevan humalassa. Mies ei suostunut an-
tautumaan.

Poliisi eristi alueen ja hälytti paikalle lisäapua. Kiinniote-
tun miehen hirvikiväärissä oli ollut patruuna piipussa ja lipas 
täynnä patruunoita.

Joka kymmenes moottoriliikenteen 
turma johtuu sairauskohtauksesta
STT: Joka kymmenes moottoriajoneuvolle sattuva onnetto-
muus johtuu sairauskohtauksesta. Tämä ilmenee Vakuutusyh-
tiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan viime vuotta koske-
vista tilastoista.

Viidenneksessä onnettomuuksista kuljettaja on nukahta-
nut rattiin. Viime vuonna kuolonkolarin aiheuttaneista kul-
jettajista lähes joka neljäs oli humalassa. Luku on alhaisempi 
kuin viitenä edeltävänä vuotena.

Kaikkiaan yli 80 prosentissa onnettomuuksista taustalta 
löytyi jokin kuljettajan tilaan liittyvä riskitekijä, kuten alkoholi, 
sairaus, väsymys tai mielenterveyteen liittyvä riskitekijä.

Toimikunnan mukaan onnettomuutta edeltää tyypillises-
ti kuljettajan tekemä virheellinen ohjausliike tai väärin valit-
tu ajolinja.

Liikenneonnettomuuksissa kuoli viime vuonna 344 ihmistä. 
Lisäksi noin 150 ihmistä vammautui. Liikenneonnettomuuk-
sissa kuolleista puolet oli moottoriajoneuvon kuljettajia.

Ulosajo päättyi hiekkakuoppaan 
– kuljettaja kuoli Pedersöressä
STT: Pietarsaarelainen 20-vuotias mies kuoli rajussa ulosajos-
sa Pedersöressä lauantai-iltana. Mies oli poliisin tietojen mu-
kaan ajanut mutkassa metsään kovalla vauhdilla.

Pelastuslaitos sai tiedon Pietarsaaren ja Uudenkaarlepyyn 
välisellä tiellä sattuneesta onnettomuudesta illalla puoli yh-
deksältä.

Mies menetti henkilöautonsa hallinnan ja auto suistui 
ojaan ja edelleen mäntyjä katkoen hiekkakuoppaan, jossa on 
muutaman metrin syvyydeltä vettä.

Turma-auto oli kokonaan veden peitossa, kun pelastuslai-
tos saapui paikalle. Mies löytyi kuljettajan paikalta elottoma-
na. Auton ulosajokohdasta oli löytöpaikalle noin 60 metriä.

Mönkijä karkasi käsistä – humalikon 
kapakkareissu katkesi
STT: Humalainen mies putosi varastamansa mönkijän kyy-
distä, kun hän lähti poliisia pakoon sunnuntain vastaisena yö-
nä Salossa Varsinais-Suomessa. Mies selitti poliisille olleensa 
matkalla ravintolaan.

Poliisi havaitsi epämääräisesti liikkuneen mönkijän Salon 
keskustassa puoli yhden aikaan yöllä. Mönkijää kuljettanut 
mies ei pysähtynyt, vaan yritti voimakkaasti kiihdyttäen kar-
kuun. Hän menetti mönkijän hallinnan ja putosi kyydistä.

Poliisi sai selville, että 27-vuotias salolaismies oli ottanut 
mönkijän luvatta käyttöönsä Salon Pahkavuoren kaupungin-
osasta. Anastettua mönkijää ei ole rekisteröity tieliikenne-
käyttöön. Puhalluskokeen mukaan mies oli noin puolentoista 
promillen humalassa.

Autoon törmännyt mopoilija 
loukkaantui vaikeasti Somerolla
STT: Nuori mopoilija loukkaantui vaikeasti, kun hän ajoi nok-
kakolarin henkilöauton kanssa Somerolla varhain sunnuntai-
na. Onnettomuus tapahtui Jokioistentiellä hieman puolen-
yön jälkeen.

15-vuotiaan pojan mopo syttyi nokkakolarissa palamaan. 
Turma sattui loivasti kaartavalla tieosuudella. Mopoilija kulje-
tettiin hoidettavaksi Turun yliopistolliseen keskussairaalaan.

Deodoranttipullo räjähti – nuori mies 
sai sirpaleen otsaansa Hollolassa
ESS–Hollola: Hollolalaisen nuorisoporukan illanviet-
to päättyi sairaalakeikkaan sunnuntain vastaisena yönä, kun 
nuorukainen loukkaantui nuotiossa räjähtäneestä deodo-
ranttipullosta.

Nuoriso oli istunut iltaa lauantaina Terveystien soramontul-
la nuotion loimussa. Yksi mukanaolleista heitti nuotioon mu-
kanaan olleen deodoranttipullon ja se räjähti. Siitä lensi sirpa-
le toisen nuoren miehen otsaan. Silmiin ei tullut osumia.

Poliisi tutkii asiaa vaaran aiheuttamisena ja vamman tuot-
tamuksena.

Ruissalosta löytyi  
hukkunut nainen
STT: Turun Ruissalosta löytyi hukkunut nainen sunnuntaina 
aamulla. Keski-iän ylittäneen vainajan löysi sivullinen henkilö.

Poliisin alustavan arvion mukaan tapaukseen ei liity rikos-
ta. Tuntemattoman naisen ruumiista ei havaittu merkkejä ul-
koisesta väkivallasta. Turun poliisi selvittää kuoleman syytä ja 
naisen henkilöllisyyttä.

Poliisi takavarikoi suuret määrät 
viinaa alaikäisiltä Kurikassa
STT: Poliisi takavarikoi alaikäisiltä nuorilta noin 250 pulloa al-
koholijuomia lauantai-iltana Kurikassa Etelä-Pohjanmaalla. 
Takavarikot tehtiin poliisin pari tuntia kestäneessä tehoval-
vonnassa Kurikan Mietaan nuorisoseurantalolla, jonne oli saa-
punut runsaasti nuoria viettämään iltaa.

Poliisi otti lisäksi kiinni kaksi nuorta haitanteosta virkamie-
helle. Kahdelle kirjoitettiin sakot.

Alaikäisiltä takavarikoitujen juomien joukossa oli muun 
muassa noin 170 pulloa olutta sekä kymmenen pulloa väke-
vää viinaa. Poliisi pitää huolestuttavana nuorten alkoholin-
käyttöä sekä sitä, että nuorten vanhemmat ja kaverit hankki-
vat heille alkoholijuomia.

Marraskuun alusta lähtien alkoholia hallussaan pitävä ala-
ikäinen tai vahvaa juomaa hallussaan pitävä alle 20-vuotias 
voi saada 20 euron rikesakon. Tähän asti rangaistuksena on 
ollut päiväsakkoja. Lisäksi poliisi saa oikeuden tarkastaa ala-
ikäisen tavarat ja vaatteet päällisin puolin, jos epäilee tämän 
pitävän hallussaan alkoholia.

ESS / VESA TAPiOLA

Asunto Oy Honkakydön sähkö temmataan kohta tuulesta. Hallituksen puheenjohtajan Tapio Ojalan mukaan ratkaisu pienentää sekä asumiskuluja että hiilidioksidipäästöjä.

Taloyhtiö saa ikioman voimalan

ESS–Petri Koivisto
LAHTi

Parinkymmenen metrin korkeu 
dessa käy hyytävä tuuli. Mar-
raskuinen taivas on teräksen-
harmaa. Kerrostalon peltikatto 
kumahtaa vaimeasti, kun talo-
yhtiön hallituksen puheenjoh-
taja Tapio Ojala astuu ulos kat-
toluukusta.

Tälle katolle Hirsimetsän-
tie 59:een on vielä tänä vuonna 
määrä pystyttää piengeneraat-
tori, joka tuottaa sähköä asun-
toyhtiön tarpeisiin. Puheenjoh-

taja uskoo idean toimivuuteen 
vakaasti.

– Minulla on vahva visio, et-
tä kymmenen vuoden kuluttua 
on jokaisen kerrostalon katolla 
piengeneraattori.

Kirjallista sopimusta laite-
toimittajan kanssa ei ole tehty. 
Marraskuussa kuitenkin val-
mistuu voimalan pilottiversio, 
joka on tulossa Hirsimetsän-
tielle. 

Edellyttäen tietysti, että kau-
punki antaa rakennusluvan, ja 
talon yhtiökokous siunaa hank-
keen.

Kerrostalo saa katolleen kah-
deksan metriä korkean raken-
nelman, jonka kolmimetriset 
siivet pyörivät tuulessa ja tuot-
tavat energiaa generaattorille. 
Se puolestaan tekee energias-
ta sähköä, joka järjestelmäs-
sä vielä muutetaan verkkovir-
raksi.

Noin viiden kilowatin tehoi-
nen laite maksaa asunto-osa-
keyhtiölle 10 000–15 000 eu-
roa.

– Takaisinmaksuaika tulee 
olemaan lyhyt. Puhutaan 5–10 
vuodesta, arvioi Tapio Ojala.

Sähkö käytetään taloyhtiön 
yhteisissä tiloissa. Asukkaiden 
omissa sähkölaskuissa inves-
tointi ei siis näy, mutta vastike-
säästöinä se näkyy.

Tuulimylly on saamassa seu-

rakseen myös aurinkopaneelit 
lämmöntuotantoa varten. Jos 
suunnitelmat pitävät, niin nii-
den vuoro on Ojalan mukaan 
ensi keväänä.

”Ei tule buumia”
Laitetoimittajan kotisivuil-
la vakuutetaan tuulivoimaloi-
den kysynnän kasvaneen hur-
jasti. Työ- ja elinkeinoministe-
riö on silti varovainen ennus-
teissaan.

– En usko, että lähivuosi-
na tulee mitään kauheaa buu-
mia, sanoo ministeriön ener-
giaosaston ylitarkastaja Heik-
ki Väisänen.

Hän kertoo itsekin harkin-
neensa tuulivoimalaa, kun 
oman talon rakentaminen oli 
ajankohtaista. Järjestelmien 

hinta ja niistä saatava sähköte-
ho sammuttivat kuitenkin mie-
lenkiinnon.

Aurinkosähköpaneeleita on 
tuulimyllyjä enemmän, mut-
ta niissäkin Väisäsen mukaan 
törmätään kalleuteen ja tehot-
tomuuteen. Sen sijaan erilaiset 
lämpöpumput ovat osoittautu-
neet paremmiksi ratkaisuiksi.

Tilanne voi muuttua
Erilaisia kokeiluja on meneil-
lään ympäri maata. Riihimäke-
läinen taloyhtiö lämmittää käyt-
tövettä aurinkokennoilla, Hel-
singin Viikissä iso asuinalue ko-
keilee samoin aurinkoenergiaa, 
Nokialla korvataan kaukoläm-
pöä maalämmöllä...

Vaihtoehtoiset energianläh-
teet voivatkin lisätä suosiotaan 

riippuen siitä, miten sähkön ja 
kaukolämmön hinta kehittyy tai 
miten tuotekehittelyssä edisty-
tään.

Eikä paneeleihin ja potkurei-
hin siirtyminen aina edes johdu 
taloudellisista syistä.

– Halutaan tehdä se ekoteko 
ja saada imagoa, huomauttaa 
Heikki Väisänen.

Samalla linjalla
Lahti Energia Oy:n myyntijoh-
taja Asmo Rantanen ei näe 
asuinrakennusten tuulivoima-
loiden lisääntymistä uhkana. 
Hän muistuttaa, että kuluttajal-
la on jo nyt vapaus valita ener-
giantoimittajansa.

– Me itsekin tuemme ympä-
ristöystävällisen energiantuo-
tannon kehittämistä.

”Jokaisen kerrostalon katolle 
tulee piengeneraattori”

Töyrykadun 
puutalosta 
purkukiista

ESS–Jukka Airo
LAHTi

Paavolan Töyrykadulla sijaitse-
van vanhan puutalon kohtalos-
ta on kehkeytynyt pienimuo-
toinen kiista Lahdessa.

Kaupungin maankäyttö on 
hakenut ja saanut purkuluvan 
rakennukselle, joka tyhjillään 
olevana ja huonokuntoisena 
alkaa käydä vaaralliseksi ym-
päristölleen.

Rakennustarkastaja antoi lu-
van jo elokuussa, mutta purka-
mista vastustava Salpausselän 
luonnonystävät on tehnyt pää-
töksestä Lahden seudun raken-
nuslautakunnalle oikaisuvaati-
muksen, jota käsitellään tiistai-
na.

”Haluttu säilyttää”
Talon säilyttämistä maamerk-
kinä, osana Puu-Paavolan al-
kuperäistä rakennuskantaa ha-
luaa myös Lahden kaupungin-
museo.

1920-luvulta peräisin oleva 
Töyrykatu 5 ei tosin sisälly Ky-
mintien, Karjalankadun ja On-
nelantien muodostamaan ko-
konaisuuteen, joka jäi jäljel-
le Puu-Paavolaa purettaessa 
1980-luvulla. 

Kaavalla osin suojeltu alue 
on Lahden ehdokas valtakun-
nallisesti arvokkaaksi alueek-
si, jonka arvon valtioneuvosto 
vahvistanee vielä tämän vuo-
den aikana.

Töyrykatu 5:tä ei ole kaaval-
la suojeltu, mutta sen kohdal-
le merkittiin taloa vastaava ra-
kennusala, kun Paavolaa kaa-
voitettiin vuoden 1993 asunto-
messuja varten. 

Museon tutkija Riitta Niska-
nen tulkitsee merkintää siten, 
että kaavoittajat halusivat säi-
lyttää rakennuksen.

– Se ei ole mikään helmi, 
mutta täydentää kuvaa Paa-
volasta. Kaupunki omistaa ta-
lon ja voisi myös vaalia sitä, 
kun kerran päättäjät ovat aika-

naan katsoneet sen säilyttämi-
sen arvoiseksi. Kunnossapito 
on omistajan velvollisuus, hän 
toteaa.

”Uhkaa turvallisuutta”
Kaupunginarkkitehti Anne 
Karvinen-Jussilainen perus-
telee purkuluvan hakemis-
ta ensisijaisesti Töyrykatu 5:n 
huonolla kunnolla. 

Uutta asuintonttia ei sen pai-
kalle aiota kaavoittaa, koska ky-
se on puistosta.

– Olisihan se tietysti muka-
vaa, jos joku ottaisi talon hoi-
taakseen, mutta sellaista tahoa 
ei ole näköpiirissä. Kyse alkaa 
olla jo turvallisuudesta. Vieres-
sä on leikkikenttä, joten vaara-
na on, että lapset voivat mennä 
rapistuneeseen taloon sisälle.

Hän muistuttaa, ettei talos-
sa ole asuttu vuosikausiin, eikä 
nykyinen kaava edes salli asu-
mista, koska alue on kaavoitet-
tu puistoksi.

– Eikä talossa edes ole mi-
tään vesi- ja viemäriverkkoja. 
Viimeksi se on tainnut toimia 
taiteilijoiden kesätalona.

 Lahden seudun rakennus-
lautakunta pohtii Töyrykatu 

5:n kohtaloa tiistain kokouk-
sessaan. 

Rakennustarkastaja Raimo 
Luukka aikoo esittää luon-
nonystävien tekemän oikaisu-
vaatimuksen hylkäämistä, kos-
ka rakennusta ei ole suojeltu 
eikä suojelu ole myöskään vi-
reillä. Sen takia purkamisluvan 
myöntämiselle ei ole laissa sää-
dettyjä esteitä.

Museo ja luonnonystävät 
säilyttäisivät tyhjillään 
olevan rakennuksen
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Töyrykatu 5 sijaitsee Paavolassa puistoksi kaavoitetulla alueella.


