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Keskiviikko

MITÄ LÖYTYY

Torstai

+18

teekkarin piknikkorista?

Perjantai

+15

6-10 m/s

+16
5-9 m/s

5-9 m/s

RATIKKAKUSKI
OSOITTAUTUI
HUMANISTIKSI
Toimittaja kertoo iloisen
tarinan urputettuaan
ensin ohittajista.

SINUN PAIKKASI?
Kysy tarjousta.
Sirpa Ryynänen
020 770 3281

■ Sivu 4

■ Sivu 8

T änään Vesilaitokset laskivat taas
NANNA SAARHELO

vessatörkyä Vantaanjokeen
PEKKA SALONEN

Helsingin Vesi:
Huolissaan ei
tarvitse olla

Niiden seurauksena kaloja kuolee
ja joen virkistyskäyttö kärsii.
Stenholmin mukaan ylivuodot johtuvat jätevesiviemäreiden vajaatehoisuudesta ja huonokuntoisuudesta sekä toimintahäiriöistä, kuten
pumppaamojen sähkökatkoksista.
Kunnissa on runsaasti vanhoja viemäreitä, joihin johdetaan sekä jäteettä sadevesiä.
– Kovalla sateella vettä tulee viemäreihin niin paljon, ettei pumppaamoiden kapasiteetti riitä ja syntyy ylivuotoja.

TUOMAS MASSINEN

Hetkinen... sanoi Putkinen ja tuumasi tovin. Vai
miten se oli? Pete Parkkonen (vas.), Jari Lehtinen
ja Sanna Monto päästelevät putkista ääniä muun
muassa tiskiharjojen kanssa.

Rollo siirtyy
pörinästä
putkimiehiin

■ JÄTEVEDET Vantaanjokeen virtasi muutama viikko sitten puhdistamatonta jätevettä yli 11 000 kuutiota.
Viemäri- ja sadevettä pääsee jokeen pumppaamoiden toimintahäiriöiden ja runsaiden sateiden aikana.
Viimeksi ylivuotoja sattui huhtikuun
alkupuolella, jolloin vessatörkyä pääsi jokeen usean kunnan alueella, kertoo Vantaanjoen vesistön vastaava
Kari Stenholm Virtavesien hoitoyhdistyksestä.
– Ylivuodoista on syytä olla huolissaan. Vantaanjoki on puhdistunut
1970-luvun huonommista päivis-

Usein toistuvat päästöt Vantaanjoella ovat huonosti kansalaisten tiedossa, Stenholm sanoo. Hänen mukaansa kuntien jäteveden käsittelyssä
ja ympäristökeskusten valvonnassa
Vantaanjoesta saadaan laadukasta juo- on paljon parannettavaa.
mavettä, Helsingin Vedestä vakuutetaan.
– Päästöihin liittyy salailua ja selitKuvassa on puhdistamatonta jokivettä.
telyä, jotka eivät edistä asioiden korjaamista vaan ylläpitävät samoja ontään, mutta joella on yhä usein puh- gelmia vuodesta toiseen.
distamattoman jäteveden päästöjä.
Soittokierros vahvistaa tiedot yli-

vuodoista. Puhdistamatonta jätevettä päästivät Vantaanjokeen viikolla 15
ainakin Riihimäki, Tuusula ja Nurmijärvi.
Nurmijärven käsittelylaitokselta
valui jokeen 10 000 kuutiota jätevettä, Riihimäeltä 1 000 kuutiota. Tuusulassakin jätevettä vuosi yli roimasti.
– Kellokosken pumppaamoa on
tarkoitus saneerata tänä vuonna, lupailee Tuusulan verkostomestari Lassi Jutila.
Helsingissä ei tapahtunut ylivuotoja viikolla 15, kertoo prosessipäällikkö Mari Heinonen. Hänen mukaansa
Helsingin Veden pumppaamojen toiminta on varmalla tasolla, sillä viime
vuonna vain kahtena päivänä jätevettä joutui jokeen. Ylivuotoja oli Pukinmäessä ja Suutarilassa, päästömäärä
oli yhteensä 31 000 kuutiota.
Myöskään Vantaan pumppaamoilla ei ollut ylivuotoja.

”

Rein juodaan seitsemän
kertaa, ennen kuin se
laskee mereen.

Päijänne-tunnelin remontin vuoksi.
Helsingin Veden käyttöpäällikkö
Veli-Pekka Vuorilehto vakuuttaa,
että joen vettä on turvallista juoda
tehokkaan puhdistusprosessin ansiosta.
– Ei tässä ole mitään dramatiikkaa.
Huolissaan ei tarvitse olla.
Vuorilehdon mukaan Keski-Euroopassa on yleistä, että juomavesi otetaan vielä paljon Vantaanjokea likaisimmista joista.
– Saksassa on laskettu, että Rein
Vantaanjoesta on pumpattu Hel- juodaan seitsemän kertaa, ennen
sinkiin juomavettä parin viikon ajan kuin se laskee mereen.

PÄIVI TUOVINEN

ARMI SUOJANEN

■ ENSI-ILTA Edellisessä esityksessään Pörinää ja pöhinää Tanssiteatteri Rollo käytti
jumppapalloja. Lauantaina kantaesityksensä
saava Hetkinen... sanoi Putkinen ottaa mallia
hieman miehisemmästä aiheesta eli putkimiehistä. He tarttuvat tiskiharjoihin ja laittavat putket soimaan.
Hetkinen... sanoi Putkisella on vain seitsemän esitystä Kulttuuritalossa. Syksyllä putkimiehet lähtevät kiertämään
kulttuurikeskuksia. | SIVU 8

ARTO KORHONEN

Arto Korhosen Claudia-videon hahmo on suomalainen.

Metrolaulaja
Berliinistä pääsi
helsinkiläisgalleriaan

Kaupunki sohlasi
miljoonan
kehittämisrahat
henkilöstöltä
JUKKA HÄMÄLÄINEN

■ PALKAT Kaupungilta jäi viime vuonna käyttämättä peräti miljoona
euroa henkilöstönsä kehittämiseen varatusta rahasta. Summa on viidennes kaikkiaan viiden miljoonan määrärahasta.
Miljoonan käyttämättä jättäminen kismittää
henkilöstöjärjestöjä. Niiden mielestä tässä työvoimapulassa pitäisi tehdä kaikki mahdollinen
palkkatason saamiseksi
kilpailukykyiseksi. Valtakunnalliset virka- ja työehtosopimukset eivät ota
huomioon Helsingin erityispiirteitä kuten hintatasoa.
– Olemme kimpaantuneita. Juuri näillä miljoonilla piti parantaa Helsingin kilpailukykyä. Käsittämätöntä, ettei edes
budjettiin varattua rahaa
pystytä käyttämään, jyrisee Julkisten ja hyvinvointialojen liiton Helsingin
yhteisjärjestön puheenjohtaja Tapio Havasto.

Eniten rahaa jäi käyttäARMI SUOJANEN

■ NÄYTTELY Kuvataiteilija Arto Korhosen
Tähän pönttöön mahtuu kaikki? -näyttely väläyttää kuvia Berliinin metrosta.
Maalausten mallina Korhonen käyttää
liikkuvasta metrosta kuvattua videokuvaa.
Claudia-videoteos on Rosa Luxemburgin
asemalta. | SIVU 9

Tatu
Raunio
– teekkari,
joka ei
syö
silliä
■ Ja tämä ei ole aprillipilaa,
koska nyt on jo vappu ovella... | SIVU 8

mättä henkilöstön saatavuuteen ja liikkuvuuteen
sekä palkitsemiseen liittyvissä hankkeissa.
Henkilöstöjärjestöt
esittävät, että säästynyt
miljoona ohjattaisiin pikaisesti palkkausepäkohtien korjaamiseen järjestöjen kanssa sovittavalla
tavalla. Raha olisi tervetullutta, sillä järjestöt ja-

■ MUNKKINIEMI Swingi
heilahtaa ja laine liplattaa.
Tällaista tunnelmaa on luvassa Laajalahdelle, jonne
rakennetaan golfin harjoittelurata. Erona kaikkiin nykyisiin ratoihin on kuitenkin se, että nyt ei olla vain
veden äärellä, vaan sen

päällä. Koko systeemi kootaan kelluvien ponttonien
varaan.
Jos pallo ei päädy viheriön virkaa toimittavalle
saarekkeelle, jää pallo kellumaan veden päälle.
– Ainakin näkee, jos ja
kun golfpallo loiskahtaa
veteen, naureskelevat Paloheinässä lyöntejään hi-

Parikymmentä
autoa
käveltiin
lommoille

Lisää Eva
Dahlgrenia
-Kehitysvammaiset ovat työntekijöinä innokkaita ja ahkeria, työvalmentaja Merja Honkanen kehuu. Jorma Marttilalle tiskikoneen täyttäminen on mieluista
puuhaa.

Kehitysvammainenkin on
palkkansa ansainnut
Työnantajien
rohkeudessa
vielä petrattavaa
SEPPO KORKMAN

■ TYÖLLISTÄMINEN Jorma
Marttila tykkää tiskaamisesta.
Ja ruuanjakelusta, siivoamisesta, pyörätuolin työntämisestä...ja

juttelemisesta. Kaikkea tuota hän
pääsee tekemään tulevana kesänä
Osmonkallion vanhainkodissa.
Jorma Marttila on yksi runsaasta 160 helsinkiläisestä kehitysvammaisesta, jolle on löytynyt
työpaikka kaupungin tuetun työllistymisen palvelun kautta.
Työnantajien ennakkoluulot
kehitysvammaisia työntekijöitä kohtaan ovat asiallisen tiedottamisen ja hyvien kokemusten

Kelluvaa golfia Laajalahdelle
SIRPA REPO

■ LIIKENNE Espoon
suuntaan rakennettava
länsimetro maksaa yhtä helsinkiläistä kohden
reilut 250 euroa. Summa
saadaan, kun Helsingin
osuus (144,2 miljoonaa
euroa) metron rakennuskustannuksista jaetaan Helsingin asukasmäärällä.
Länsimetron rakentaminen maksaa nykyarvion mukaan 713,6 miljoonaa euroa. Espoon
osuus on 355,3 miljoonaa, joten samalla kaavalla yhden espoolaisen
osuudeksi metrokustannuksista voi laskea vajaat 1 490 euroa.
Helsingin Uutiset kyseli Ruoholahden metroasemalla, miltä 250
euron osuus länsimetron kustannuksista tuntuu kaupunkilaisista.
| SIVU 5

Menot

Kaupungin henkilöstö-

Ponttonipohjaisten ratojen
maailmanvalloitus aiotaan
aloittaa Munkkiniemestä

JUSSI VEHKASALO

■ TÖÖLÖ Ainakin yhdeksäntoista henkilöautoa vaurioitui lievästi
lauantaiyönä, kun autojen päällä käveltiin. Ilkivalta tapahtui Eteläisellä Hesperiankadulla
talojen 30–36 välillä vinoparkin alueella puolenyön ja puolenpäivän
välillä.
Poliisin mukaan autojen pelleissä on painumia. Kohteiksi joutui
muun muassa Volvoja, Audeja, Volkswageneita ja Saabeja. Vihjeet tekijästä poliisille
p. 189 4240.

kavat parhaillaan jäsenistölleen 240 000 euron järjestelyvaraa.
– Tällaisilla näpertelyrahoilla korjataan vasta
alan sisäisiä vääristymiä.
Niillä ei ole vaikutusta
palkkatasoon, Havasto
huomauttaa.
Järjestöt katsoivat alun
perinkin, että kaupungin
suunnitelmissa oli liian
paljon hankkeita ensimmäiseksi vuodeksi.
keskuksen osastopäällikön Raija Peltosen mukaan kaupunginhallituksen tammikuussa 2007
myöntämä määräraha tuli tietoon niin myöhään,
että sen hyödyntäminen
viivästyi.
– Jotkut hankkeiden
starteista myöhästyivät.
Lisäksi 200 000 euroa kuluja kirjautui vahingossa
väärille tileille, joten ne
eivät syöneet kehittämisrahaa. Osa hankkeista toteutui suunniteltua edullisemmin, ja sillä säästyi
200 000 euroa.
Venähtäneiden hankkeiden jatkaminen viimevuotisilla rahoilla ei
ole mahdollista, vaan
miljoona palautuu päättäjien uudelleen jaettavaksi.
Kaupunginvaltuusto
sopi viime vuonna, että
henkilöstöstrategian toteuttamiseen käytetään
viisi miljoonaa euroa joka vuosi 2008–2010.

Länsimetro
maksaa yli
250 euroa per
helsinkiläinen

oneet Otso Kallonen ja Jaki Taalas epäonnistuneen
lyönnin seuraamisen helppoutta.
Miehet arvioivat, että
vedenkin päällä voisi olla hauska harjoitella lyöntejä. Heti he eivät silti olisi rantaan lähdössä mailojensa kanssa.
Kansainvälisille markkinoille tähtäävän Floating
Rangen teknisen johtajan
Sebastian Kahakorven
mukaan maailmanuutuus tulee ensimmäisenä
Munkkiniemeen. Ja jo en-

si kesänä
Paikallinen asukasyhdistys on huolissaan liikenteen
lisääntymisestä alueella
sekä kasvavasta pysäköintiongelmasta. Puomeilla eristetty rata-alue tulee
Munkkiniemen uimarannan itäpuolelle. | SIVU 4

Otso Kallonen (vas.) ja Jaki
Taalas eivät aio heti rynnätä
Laajalahdelle kokeilemaan
lyöntejä laiturilta ponttonin
päältä kohti veden
ympäröimiä saarekkeita.

myötä karisseet, kiittelee työmarkkinoiden ilmapiiriä työvalmentaja Merja Honkanen.
Vääriin odotuksiin törmää tosin vieläkin.
– Jotkut työnantajat ihmettelevät, miksi eläkkeellä olevalle osaaikatyötä tekevälle kehitysvammaiselle pitäisi maksaa palkkaa.
Onneksi tällaiset kommentit ovat
entistä harvinaisempia, Honkanen huokaa.

Työvoimapulasta kärsivät päiväkodit olisivat johtavan työvalmentaja Nina Sohlberg-Ahlgrenin mielestä oivallisia työpaikkoja kehitysvammaisille.
– Työnantajilla pitäisi olla
enemmän rohkeutta kokeilla,
millainen voimavara tunnollinen
ja työhönsä motivoitunut kehitysvammainen voisi työpaikalla olla,
Sohlberg-Ahlgren kannustaa.
| SIVU 6
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■ Helsingin Juhlaviikoille tuleva Eva Dahlgrenin ja Peter Jöbackin yhteiskonsertti
Himlen är inget tak saa
suuren suosion vuoksi
lisäillan. Konsertti pidetään Huvila-teltassa
torstaina 14. elokuuta.
Jo loppuunmyyty konsertti on perjantaina.
Lisäkonsertti ottaa
varaslähdön 15.–31.
elokuuta järjestettäville Juhlaviikoille.

Jippu estradilla
■ Kuukausi sitten toisen albuminsa julkaissut Jippu konsertoi Stoassa (Turunlinnantie
1) perjantaina 2. toukokuuta kello 19. Jipun
bändiä johtaa kapellimestari Joonas Kasurinen.

Viimeiset
sisustukset
■ Tuomarinkylän kartanomuseon (Tuomarinkyläntie 7) sisustustyyleihin perehdyttävä luentosarja päättyy
sunnuntaina 4. toukokuuta kello 14. Kevään
viimeisessä tilaisuudessa tutustutaan kertaustyyleihin ja jugendiin.
Samalla voi tutustua
Tyylikästä-näyttelyyn.
Luennolle ja näyttelyyn
on vapaa pääsy.

