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Lahti ja naapurit��n�Saitko kuvan uutistilanteesta? 
Lähetä kännykkäkuva numeroon 13300. 
Kirjoita viestin alkuun ESS KUVA. Katso tarkemmat  
ohjeet osoitteesta ess.fi. Maksamme lehdessä  
julkaistusta kuvasta 20 euron palkkion. 

�n�Jakelupäivystys 0800 300 33,  
ma–su klo 6.00–10.00

n�Lähetä uutisvinkki online@ess.fi   n Soita uutisvinkki 044 7360 406 ma–pe kello 8–24  | 
(03) 7575 540 la–su kello 11–21.30  |  044 7360 406 la–su kello 21.30–24.00 

UUtise t
tarja Koljonen, toimituspäällikkö

044 7360 418  |  tarja.koljonen@ess.fi
elina salo, toimituspäällikkö

044 7360 418  |  elina.salo@ess.fi

Pääsisäänkäynnissä oikealla
10-20, la 9-18, su 12-179-20

Musta, ruskea. Koot: 36-47

Vaihdettava
sisäpohjallinen

Muunneltava
sisätilavuus

Kuoma Walker Pro
kävelykenkien yksityismyynti Lahdessa!

Simona suosittelen:

Maailman paras kenkä
suomalaiseen jalkaan!

(Asiakkaiden antama nimi)

Walker Pro-kävelykenkä:

”Omituisen 
   hyvät!”

norm. 
 75,-

Pääsisäänkäynnissä oikeallaPääsisäänkäynnissä oikealla
10-20, la 9-18, su 12-1710-20, la 9-18, su 12-17

Musta, ruskea. Musta, ruskea. Koot: 36-47Koot: 36-47

49 norm. 
75,-

95

Musta, ruskea. Musta, ruskea. 

494949499595Vain!
• Anatominen tilava lesti

• Joustava ja iskunvaimentava pohja

• Aitoa nahkaa, nupukkia

• Kevyet ja kestävät

• Näillä et likastele talvella

9-209-20Tänään jako alkaa klo 9

Kymijärven poukamien  
vesi kiertoon kanavalla?

ESS–NaStola: Nastolassa selvitetään, voitaisiinko Kymijär-
ven tilaa parantaa kanavan ja padon avulla.

Kunnanvaltuutettu Juhani Salo (sd) ehdottaa aloittees-
saan, että järveen työntyvän Hähniemen viereiset poukamat 
yhdistettäisiin toisiinsa kanavalla.

– Tällöin vesi saataisiin liikkumaan ja käyttökelvottomien 
alueiden virkistyskäyttö paranisi huomattavasti, hän peruste-
lee ehdotustaan.

Salo ehdottaa myös säädettävän lankkupadon rakenta-
mista Kyynäräntien sillan suulle. Kanavahanketta varten tee-
tetään yleissuunnitelma, jonka perusteella arvioidaan hank-
keen lupatarve. Patoasiaa tutkitaan meneillään olevassa jär-
viketjuselvityksessä. Padon rakentamiseen olisi haettava lupa 
Etelä-Suomen aluehallintovirastolta.

Nastolan kunnanhallitus hyväksyi kanavan suunnittelun 
käynnistämisen maanantain kokouksessaan.

Pohjolainen Kurikan tilalle 
Lahti Energian hallitukseen
ESS–lahti: Lahden kaupungin kokonaan omistaman Lah-
ti Energia Oy:n hallituksessa tapahtuu henkilövaihdos. Tehtä-
västään eronneen Sari Kurikan (kok) tilalle hallituksen jäse-
neksi nousee Terttu Pohjolainen (kok). Kaupunginhallitus 
valitsi hänet tehtäväänsä maanantaina.

Lahti Energian hallituksen hallituksen puheenjohtajana 
jatkaa Matti Kataja (kok) ja muina hallituksen jäseninä Jou-
ko Skinnari (sd), Tuija Nurmi (kok), Pekka Komu (sd), Helena 
Joenkoski (sd), Vesa Knuuttila (kd), Matti Kauppila (vas) sekä 
henkilöstön edustajana Matti Kämi.

Asikkalan päättäjiä 
ystävyysvierailulle Liettuaan
ESS–aSikkala: Joukko Asikkalan kunnan päättäjiä matkus-
taa joulukuussa ystävyyskuntavierailulle Liettuan Prienaihin.

9. – 11.  joulukuuta tehtävälle matkalle osallistuvat osal-
listuvat kunnanhallituksen puheenjohtaja Tarja Tornio, val-
tuuston 1. varapuheenjohtaja Eija Bouras, kunnanhallituksen 
jäsenet Merja Palokangas-Viitanen ja Heikki Toukola se-
kä kunnanjohtaja Juri Nieminen. Kunta maksaa edustajiensa 
matkustuskustannukset ilman päivärahoja.

Matka tapahtuu liettualaisten isäntien kutsusta. Asikkalan 
yhteistyö Prienain kanssa alkoi 1990-luvulla.

Rautkoski jatkaa Lahden 
perussuomalaisten johdossa
ESS–lahti: Lahden perussuomalaiset ry:n puheenjohtajana 
jatkaa kaupunginvaltuutettu Paavo Rautkoski. Yhdistyksen 
syysvuosikokous valitsi muiksi hallituksen jäseniksi seuraavat 
henkilöt: kaupunginvaltuutettu Rami Lehto, varavaltuutettu 
Martti Mäkelä, Jouni Malin, Mika Manninen, Antero Parikka, 
Hannu Rehn, Timo Touhonen ja Markku Vainio.

Uudeksi järjestösihteeriksi on valittu Maarit Tuomi. Tiedot-
tajana jatkaa valtuutettu Lasse Koskinen.

Vuosikokouksessa hyväksyttiin julkilausuma, jonka mukaan 
lahden kaupunginsairaalassa on turvattava päivystyshoidon 
määrän ja laadun riittävyys senkin jälkeen, kun uusi yhteispäi-
vystyskeskus valmistuu. Sotaveteraanien kuntoutukseen pe-
russuomalaiset vaatii lisää määrärahoja, ja alle kouluikäisten 
lasten omaehtoisen liikunnan riittävä määrä varmistettava.

Vihreiden johtajan blogikirjoitusta 
ei enää tutkita rikoksena
ESS.fi: Päijät-Hämeen poliisi ei aloita esitutkintaa Lahden 
vihreiden kunnallisjärjestön johtajan Petri Honkasen blogi-
kirjoituksesta. Honkanen julkaisi Uuden Suomen blogipalve-
lussa tekstinsä, jossa hän antoi ymmärtää, että väkivalta vi-
ranomaisia kohtaan on tietyissä tapauksissa oikeutettua. Kir-
joituksen jälkeen poliisi puhutti Honkasta ja kirjasi asiasta ri-
kosilmoituksen nimikkeellä julkinen kehottaminen rikokseen.

Poliisi päätyi kirjoituksen tutkittuaan siihen lopputulok-
seen, ettei teksti täytä tuon rikoksen tunnusmerkistöä. Hon-
kasta ei epäillä rikoksesta, toteaa rikoskomisario Ville Hahl.

Rahanvaihtohuijareita 
liikkeellä Päijät-Hämeessä
ESS.fi: Poliisi varoittaa rahanvaihtohuijareista. Päijät-Hä-
meessä on tullut viime päivinä ilmi parikin tapausta, joissa 
kaupan kassasta on yritetty huijata rahaa. Viimeisin tapaus on 
maanantailta Lahden keskustan liikkeestä. Tässä tapauksessa 
huijari onnistuikin teossaan. Ulkomaalainen mies oli pienten 
ostosten jälkeen alkanut sumplia seteleitä kassalla. Mies oli 
halunnut vaihtaa viiden euron seteleitä suurempiin. Vaihtoru-
letti johti siihen, että kassasta puuttui lopulta 200 euroa.

Muutama päivä sitten toisessa kaupassa ulkomaalainen pa-
riskunta yritti erehdyttää myyjää. Tällöin huijaus epäonnistui, 
kun kassa kutsui poliisin paikalle. Kassasta huijatut rahat löy-
tyivät pariskunnan hallusta.

Nautinnollinen jouluarvoitus
Mikä on se nautinnon lähde, jossa kuohuu kukkanen? 
Yhdessä pullollisessa sitä on 45 grammaa jyviä. Ne ovat 
peräisin pellosta, johon ei ole käytetty keinolannoittei-
ta. Jos jäit uteliaaksi, lue lisää huomiselta ruokasivulta.

ESS huomenna

ESS / VESA TAPiOLA

Pesua vaille valmiina joulujuomien ajoon.

ESS / VESA TAPiOLA

Vierumäen puutalo kiinnostaa vieraita

ESS–Pirjo Kamppila
HEiNOLA

– Moni on käynyt kuussa, mutta 
juuri kukaan ei ole seissyt puu-
kerrostalon viidennessä ker-
roksessa Suomessa. Te olette.

Versowoodin johtaja Tero 
Vesasen sanat vetävät hiljai-
seksi parikymmenpäisen teek-
karijoukon. Vesanen on tottu-
nut sanojensa saamaan arvos-
tukseen.

Viisikerroksinen puuta-
lo Heinolan Vierumäellä al-
kaa näyttää valmiilta. Työmaa 
kiinnostaa eri alojen asian-
tuntijoita lähes päivittäin. Par-
haimmillaan talossa kulkee 
neljä seuruetta päivässä. Talo 
on noussut Vierumäen koulun 
viereen.

Teekkareiden vuoro oli tiis-
taina, keskiviikkona tulee insi-
nöörejä. Vieraiden pääluku yl-
tää jo noin tuhanteen.

Nämä teekkarit ovat pääosin 
erikoistuneet puutuotetekniik-
kaan. Syksyn retkikohteeksi va-
likoitui Heinola. Jännittävim-
mät näyt olivat tosin esillä jo 
kesällä, jolloin taloa rakennet-
tiin teltan suojissa.

Rakentamisen uutuus pii-
lee paitsi kerrosluvussa, myös 
elementtitekniikassa. Elemen-
tit ovat kotoisin omasta kyläs-
tä. Koskisen Oy:n Herrala-talot 
on valmistanut pystyelementit, 
puuyritys Versowood vaakalin-
jat. Rakentaja on Rakennusliike 
Reponen, sekin Heinolasta.

oppimisen paikka
Reposen erikoisosaamista on 
matalaenergiarakentaminen. 
Sitä on jo aiemmin sovellettu 
betonirunkoiseen taloon Hei-
nolassa. Puu on uusi alueval-
taus.

Ollakseen puukerrostalo ra-
kennus ei sisältä vaikuta kovin 
puiselta. Näkyvimpiä ovat kip-
silevyt. Palomääräysten vuoksi 
niitä on oltava kaksi kerrosta.

Puun näennäinen vähyys 
ihmetyttääkin vieraita eniten. 
Teekkareita kiinnostaa myös 
rakentamisen hinta.

– Tavoite on päästä betonira-
kentamisen hintaan tai vähän 
alle, kertoo johtaja Markku 
Lähteenmäki Koskisen Oy:ltä.

Siihen tulee 27 asuntoa, 
kaikki vuokra-asuntoja. Suu-
rin osa on varattu rakentaja-
yritysten työntekijöille. Muu-
tama jää Heinolan kaupungin 
käyttöön, mutta asuntoja riit-
tää myös myös vapaille mark-
kinoille. Talo valmistuu ensi 
kuussa.

 Puukerrostalojen rakenta-
minen on Suomessa ollut tä-
hän asti koerakentamista. Myös 
Vierumäen talo on ollut raken-
tajilleen oppimisen paikka.

– Kaksi ensimmäistä kerrosta 

olivat työläitä, tunnustaa Läh-
teenmäki.

– Mutta nyt meillä on koossa 
järjestelmä ja miehet. Seuraava 
kohde rakennetaan kuukautta 
lyhyemmässä ajassa. Tarjous-
pyyntöjä lasketaan, tilauksia 
odotetaan, kertoo Vesanen.

Lähin mahdollisuus olisi tar-
jolla jo nykyisen työmaan ton-
tilla.

Suuret siivittävät

Monissa kaupungeissa mieti-
tään parhaillaan alueita puu-
kerrostaloille. Näin muun 
muassa Lahden Karistossa. 
Metsäyhtiö Stora Enso ja ra-
kennusyhtiö SRV ilmoittivat 
vastikään kiinnostuksestaan 
rakentaa puukerrostaloalue 
meren rantaan Helsingissä.

Innostukseen vaikuttaa osal-
taan paloturvallisuusmääräys-
ten muuttuminen keväällä. Nyt 
on mahdollista rakentaa jopa 
kahdeksan kerrosta. Silti mää-
räykset ovat edelleen tiukkoja. 
Niiden tulkinta tosin vaihtelee 
paikkakunnittain.

Vesanen pitää vain hyvä-
nä, että myös suuryhtiöt ovat 
asialla.

– Jos olisimme yksin, kukaan 
ei luottaisi meihin.

ajoissa mukaan
Ruotsissa ja Pohjois-Amerikas-
sa ollaan puukerrostalojen ra-
kentamisessa pitemmällä kuin 
Suomessa. Vesanen on käynyt 
tutustumassa Ruotsin taloihin:

– Ne rakennetaan nopeasti, 
mutta suomalaisen puukerros-

talorakentajan ei tarvitse häve-
tä laatuaan.

Hänellä on myös resepti puu-
rakentamisen edistämiseen.

– Tärkeintä on, että saam-
me olla mukana jo suunnit-
teluvaiheessa. Pahinta on, jos 
arkkitehti on jo piirtänyt talon 
ja sitten vasta otetaan mukaan 
puu.

Tupsulakkinen vierasjoukko 
kuuntelee visusti ja jatkaa sit-
ten matkaa Koskisen taloteh-
taalle.

Mikä jäi mieleen? 
– Kiva tuoksu: puu elää!, tuu-

mii Aleksanteri Negru-Vode.

Tupsulakit 
pääsivät 
ennätys- 
korkealle.

Puutekniikan tulevat ammattilaiset saivat tuntumaa alaan Vierumäellä.

Energiapihi viisikerroksinen

Vierumäelle rakennetaan �� Suomen ensimmäisen yli neljäker-
roksisen puukerrostalo.

Talo rakennetaan �� energiaa säästäväksi. Siinä on paksut seinät 
ja huoneistokohtainen ilmastointi.

Rakennusliike Reponen �� Oy vastaa rakentamisesta ja lvis-tek-
niikasta.

Puurakenteiden ja �� puuelementtien valmistuksesta vastaavat 
Koskisen Oy ja Versowood Oy.

Talo on �� esimerkki kokonaisesta PuuEra-rakentamisjärjestel-
mästä.

Järjestelmän tavoite �� on olla sekä laadultaan että kustannuk-
siltaan kilpailukykyinen.

Kohde valmistuu �� marraskuussa.

www.puuera.fiTalon erikoisuus on sprinklerhuone. Tekniikka on sama kuin 
laivoilla, kuulivat Erik Lumme ja Aleksanteri Negru-Vode.

 ”Suomalaisen 
puukerrostalo- 
rakentajan        
ei tarvitse 
hävetä laatuaan. 
Versowoodin johtaja 

Tero Vesasen


