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Kiireestä yritetään
ottaa puolet pois
Kova kiire voi aiheuttaa ihmiselle 

jopa vakavia sairauksia. Teemaviikol-
la ainakin työpaikkojen kiireitä toivo-
taan hillittävän. Itukka » 11

Musiikinystävän
vaikea valinta
Keskiviikkona täytyy tehdä valinta: 

mestaripianisti Juhani Lagerspetz 
musiikkiopistolla vai jazz-yhtye Da-
lindéo Wanhalla? Itukka » 13 ja 24

Moni kääntäjä
vaihtaa alaa
Av-kääntäjät joutuvat 
tekemään työtä usein 
huonoilla työehdoilla.  
Uutiset » 6–7

Itukka-pilkkiin
osallistuttiin
rennolla otteella
Monelle pilkkijälle 
saalis ei olekaan se tär-
kein asia. Tavoitteena 
voi olla vaikkapa saada 
yksi kunnon nyky. 
Itukka » 14

Vanhat
eläinkirjat
ihastuttavat
Saimme kirjan ikivan-
hoista eläinkirjoista. 
Loisteliaita eläinkuvia, 
jännittävää tieteenhis-
toriaa. Itukka » 16

STPS nosti
reservin nuoret
edustukseen
Maanantain harjoi-
tusottelu osoitti, että 
puolustuspäätä pitää 
vielä petrata ennen 
kuun lopulla alkavaa 
sarjakautta. 
Urheilu » 18

”Yhdistysten 
mahdollisuu-
det järjestää 
työtä työlli-
syyspoliittisilla 
toimilla ovat 
heikentyneet.
Pääkirjoitus » 12

Huoltomies Veikko Uotila vaihtaa lämmitysverkoston puhdistusjärjestelmän suodatinta Sa-
vonlinnan Everlahdentiellä. Kahdessa viikossa suodatin ottaa väriä reippaasti. Uutiset » 2–3
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Magneettikenttä muokkaa veden puhdistamaan putket

Opetus uudistuu. Lukion 
opettajat valmistautuvat vä-
hitellen muuttamaan ope-
tustapaa. Ensi syksynä lukio-
opintonsa aloittavat nuoret 
kirjoittavat ylioppilastutkin-

tonsa vuonna 2016 sähköi-
sillä apuvälineillä. Opetus- ja 
opiskelutapojen muutokset 
vaativat paljon, mutta voivat 
myös antaa työskentelyyn 
lisää virtaa. Savonlinnaan 

kokoontuu tällä viikolla reilus-
ti yli 200 opettajaa tutustu-
maan sähköisen opetuksen 
uusiin apuvälineisiin, iPadiin 
ja tablet-tietokoneisiin. Uuti-
set » 4

Lukioissa aletaan siirtyä
sähköiseen opetukseen

Soila Puurtinen
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Simo Härkönen

Savonlinnan Everlahden-
tien varrella vaihdettiin 
1980-luvulla rakennetun 

rivitaloyhtiön lämmitystapa ve-
sikiertoisesta sähkökeskusläm-
mityksestä maalämpöön vuon-
na 2011. Ongelmia alkoi ilmetä 
heti.

– Verkostossa on muoviput-
ket, ne laskevat läpi happea put-
kistoon ja rautapattereista läh-
tee sakkaa. Asunnoissa eivät 
patterit lämmenneet tai niitä 
ei uskaltanut laittaa kiinni, kos-
ka ne eivät olisi lähteneet läm-
piämään uudestaan, kertoo yh-
tiön hallituksen puheenjohtaja 
Anne Martikainen.

Maalämmön käynnistyksen 
jälkeen kaikissa asunnoissa oli 
kylmä ja osassa myöhemmin-
kin. Kolmessa ongelma oli to-
della iso, kenties isojen tukos-
ten vuoksi.

– Mietittiin vaihtoehtoja. Yksi 
olisi ollut putkiston huuhtomi-
nen, mutta se vaikutti erittäin 
kalliilta, lähdettiin noin 20 000 
eurosta. Tilannetta kartoitettiin, 
ja löytyi tällainen suodatinlaite-
vaihtoehto. Se vaikutti hyvältä ja 
siihen tartuttiin.

Laitteisto asennuksineen 
maksoi noin 8 000 euroa. Kol-
meen kylmimpään asuntoon 
oli jo tilattu patterien huuhte-
lu, mutta sitä ei tarvinnutkaan 
tehdä.

– Työtä tultiin tekemään, 
mutta tukoksia ei enää ollut-
kaan. Laite oli lähtenyt heti 
toimimaan ja poistanut tukot. 
Lämpö on asunnoissa riittänyt, 
ja minun puhelimeni on lakan-
nut jatkuvasti soimasta.

Martikainen arvioi jälkeen-
päin, että tilanne ennen remont-
teja oli jo todella paha.

– Seuraava vaihe olisi ollut 
putkien tukkeutuminen aika 
piankin. Viat tulivat pintaan sii-
nä lämmitysjärjestelmää vaih-
dettaessa, mutta todennäköi-
sesti isoja pulmia olisi ilmennyt 
piakkoin joka tapauksessa.

Maalämmöllä sähkölasku tip-

pui alle puoleen, ja jo vuodessa 
tuli yli 8 000 euron säästö.

– Uskon, että nämä molem-
mat investoinnit maksavat it-
sensä takaisin ja jopa aika no-
peasti. Muissa taloyhtiöissä on 
jouduttu vastikkeita jatkuvas-
ti nostamaan, meillä laskettiin.

Huoltomies Veikko Uotila 
vaihtaa taloyhtiön pannuhuo-
neessa suodatinta kahden vii-
kon välein.

– Täällä puhdistetaan vanhaa 
järjestelmää ja sen takia suo-
dattimia pitää vaihtaa huomat-
tavasti normaalia tiheämmin. 
Vaihtoväli on kerran kahdessa 
viikossa, kun se normaalisti olisi 
kaksi kertaa vuodessa tai vähän 
tavallista likaisemmassa putkis-
tossa neljä kertaa vuodessa.

Uotilan mukaan vesi on jo 
tämän talven aikana huomatta-
vasti puhdistunut.

– Alussa viime vuoden puolel-
la suodatin oli aina ihan ummes-
sa ja lieju tummaa, nyt väri on 
kuin sakeahkoa teetä.

Uotilan mukaan puhdistus-
laitteistot ovat selvästi yleisty-
mään päin.

– Taidetaan laittaa nykyään 
kaikkiin taloihin missä putkire-
montteja tehdään. Pitää paikat 
puhtaina ja toimintakuntoisina 
ja jatkaa putkien ikää.

Verkostopuuro kirkastui ved

”Muissa talo-
yhtiöissä on 
jouduttu vas-
tikkeita jatku-
vasti nosta-
maan, meillä 
laskettiin.
ANNE MARTIKAINEN
TALOYHTIÖN HALLITUKSEN 
PUHEENJOHTAJA

Tukokset liukenivat: Pattereita 
ei tarvinnutkaan huuhdella.
Investoinnit: Maalämpö säästää 
sähköä ja suodatinlaitteisto pitää 
verkoston puhtaana.

Ilma pois. Suodattimen vaihdon jälkeen järjestelmä ilmataan kätevästi muutamasta ruuvista.

Voi suositella. Anne Martikainen uskoo pannuhuoneeseen tehty-
jen investointien maksavan itsensä takaisin nopeasti.

Kemikaaliton vedenkäsittely-
laitteisto toimii sähkömagnee-
tilla.

Se muokkaa veden kovuus-
tekijöitä niin, että tukoksia ei 
putkiin synny ja ajan kanssa 
jopa vanhat epäpuhtaudet ir-
toavat. Ne poistuvat hanoista 
huomaamattomina kiteinä tai 
jäävät suodattimeen.

Vettä käytetään keskimää-
rin 2 tuntia vuorokaudessa ja 
22 tuntia se muhii saostumas-
sa. VTT:n tutkimuksen mu-
kaan runsaaksi luokitellut ker-
rostumat putkissa lievenivät 
laitteella kohtalaisiksi 16 kuu-
kaudessa. Veden laatu ja virta-
us paranivat.

Vaihtelevataajuuksinen 
magneettikenttä muokkaa lä-
hinnä kalsium-, magnesium- 
ja karbonaatti-ioneja. Ilmiö 
havaittiin jo 1800-luvun lopul-

la, mutta laajemmin sitä on py-
ritty hyödyntämään lähivuosi-
kymmeninä.

– Meillä tätä on kehitetty 
kohta 20 vuotta. Erilaisia lait-
teistoja on, mutta osassa on 
oikaistu eivätkä ne voi toimia. 
Huonot laitteet ovat pilanneet 
kaikkien mainetta, harmittelee 
tuotepäällikkö Mikko Timo-
nen Bauer Watertechnology 
Oy:stä Vantaalta.

Nyt tietoisuus Timosen mu-
kaan kasvaa ja toimivia laittei-
ta asennetaan kovaa vauhtia.

– Meillä on noin 7 000 laitet-
ta käytössä ja lisää tulee koko 
ajan. Näitä laitetaan uusiin ta-
loihin jatkamaan merkittäväs-
ti putkistojen ikää ja helpot-
tamaan puhtaanapitoa. Laite 
muuttaa kalkin kidemuotoa, 
jolloin esimerkiksi kylpyhuo-
neen pinnoilla ei tarvita happo-
ja ja jynssäystä vaan normaali 
pyyhkiminen riittää.

Saneerauksessa saattaa 

vanhoihin pattereihin ja put-
kistoihin kertynyt sakka men-
nä uuden lämpöpumpun läm-
mönsiirtimeen ja tukkia sen.

– Porareiästä ei saa montaa 
astetta lisää, vaan sähkövastuk-
set napsahtavat päälle. Meillä 
on asiakkaita, joilla oikutellut 
maalämpöpumppu on saatu 
toimimaan häiriöttä.

Laitteita asennetaan talo-
yhtiöihin ja omakotitaloi-
hin. Taloyhtiölaite maksaa 
6 000 – 9 000 euroa, omako-
titalon käyttövesijärjestelmän 
laite noin 2 000 ja lämmitys-
järjestelmän noin 2 500 euroa.

Virtaa laite kuluttaa kuin 
hehkulamppu, 20–80 wattia. 
Noin 30 euron arvoisia suo-
dattimia pitää aika ajoin vaih-
taa, yleensä kerran tai kahdes-
ti vuodessa. Muuten laite on 
huoltovapaa.

– Nämä ovat sivuvirtasuo-
dattimia eli päälinja ei tuk-
keudu vaikka suodatin jäisi-

kin vaihtamatta ja tukkeutuisi. 
Opastamme kyllä kaikki käyt-
täjät ettei jäisi, ja vaihto on hy-
vin yksinkertaista.

Timonen ei lupaa tällä siirtä-
vänsä putkiremontteja koko-
naan historiaan, vaikuttavat-
han niihin ulkoisetkin tekijät. 
Huomattavasti pitempi käyt-
töikä on hänestä selvä asia.

– Itsellä on kokemusta Joen-
suusta. 13 vuotta sitten mietit-
tiin putkiremonttia, mutta lai-
tettiin nämä laitteet. Vieläkään 
ei ole tarvinnut sitä remonttia 
tehdä.

Virtauksen parantuessa 
lämmitysjärjestelmän energia-
tehokkuus paranee, kun vesi al-
kaa kiertää tasaisesti joka pai-
kassa eikä kylmiä kohtia jää.

Syöttölämpötilaa voidaan 
laskea sen sijaan, että sitä nos-
tettaisiin kylmimmän kohdan 
mukaan.

– Kuopion Energia tar-
kasti mittalaitteillaan erään 

Magneettikenttä puhdistaa 
Ilmiö on tunnettu 
yli 100 vuotta.
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Vakavan ampumisvamman 
saanut mies hakeutui ter-

Haavoittunut
mies hakeutui
hoitoon
Varkaudessa

eksi

Iida Muhonen

Savonlinnan Pikkukirkossa jär-
jestettiin lauantaina ortodoksi-
nen pääsiäisyön palvelus. Ta-
paus oli historiallinen, sillä 
Pikkukirkossa on vietetty pää-
siäistä ortodoksisin menoin vii-

meksi 74 vuotta sitten, vuonna 
1939.

Arkkipiispa Leon toimitta-
ma pääsiäisyön palvelus keräsi 
Pikkukirkkoon paljon väkeä. Ti-
laisuuden historiallisuus ja juh-
lallisuus kiinnosti myös ei-orto-
dokseja.

Ortodoksiseen pääsiäispe-
rinteeseen kuuluu kolme pää-
siäisyön palvelusta. Puoliyö-
palvelus alkoi lauantaina kello 
23.30. Puoliyöpalveluksen jäl-
keen kello 24 Pikkukirkon alt-
tarilta lähti liikkeelle pyhä tuli, 
joka sytytettiin jokaisen seura-
kuntalaisen tuohukseen.

Ristisaatto kulki ulos Pikku-
kirkosta ja kiersi kirkon tuohuk-
set loimuten. Ristisaaton palat-
tua pimennetyn ja tyhjän kirkon 
portaille, pääsiäisyötä jatkettiin 
juhlavalaistussa kirkossa aamu-
palveluksella. Aamupalvelus 
kesti pitkälle aamuyöhön.

Savonlinnan seurakun-
ta tarjosi Pikkukirkkoa orto-
doksien käyttöön pääsiäisyön 
palvelukseen. Kauppakirja 
Pikkukirkon myymisestä Sa-
vonlinnan seurakunnalta or-
todoksiselle kirkolle on vie-
lä allekirjoittamatta kaupasta 
tehdyn valituksen vuoksi.

Ortodoksit palasivat
Pikkukirkkoon
Arkkipiispa Leo 
toimitti pääsiäis-
yön palveluksen 
täpötäydessä 
Pikkukirkossa.

Tuli tuohuksiin. Kirkkokansa haki tulta tuohuksiinsa arkkipiispa Leolta Pikkukirkon ortodoksisessa 
pääsiäisyön palveluksessa.
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putket
Vedenkäsittelylaite
Magneettikenttä: Muokkaa 
veden kovuutta siten, että saos-
tumia ei enää muodostu ja ajan 
oloon vanhatkin liukenevat.
Käyttö: Lämmitys- ja käyttövesi-
järjestelmät.
Kustannus: Laitteiston hinta 
2000–9000 euroa, sähkönkulu-
tus 20–80 wattia, suodattimet 30 
euroa/kpl.
Säästö: Jatkaa putkistojen ikää 
ja parantaa virtausta, jolloin läm-
mitystehoa tarvitaan vähemmän.

kohteen, kun kaukolämmön 
kulutus putosi laitteiston asen-
nuksen jälkeen roimasti. Ei löy-
tynyt vikaa, vaan kulutus vain 
oli laskenut ja taloyhtiö säästä-
nyt huimia summia.

Puhdistusjärjestelmiin voi 
tutustua Savonlinnan Raken-
nusmessuilla Talvisalon jäähal-
lissa tulevana viikonloppuna.

Soila Puurtinen

Ottavatko naiset

ti 

toa. 

sa.

Viikon tärpitKuljettaja käytettiin veri-
kokeissa ja hänet määrättiin 
väliaikaiseen ajokieltoon.

veyskeskukseen Varkaudessa 
sunnuntain vastaisena yönä. 
Poliisin mukaan keski-ikäisel-
lä miehellä ei ole enää välitön-
tä hengenvaaraa.

Tutkinnanjohtajan mukaan 
ulkopaikkakuntalainen mies 
käveli itse terveyskeskukseen. 
Poliisi ei kerro, mihin miestä 
oli ammuttu. Hän oli hoidet-
tavana vielä toisena pääsiäis-
päivänä.

Poliisi otti pääsiäisenä kiin-
ni useita henkilöitä tapauksen 

vuoksi. Poliisi tutkii asiaa ta-
pon yrityksenä.

Pohjois-Savon poliisi kai-
paa havaintoja henkilöautoista 
ja henkilöistä Varkauden ter-
veyskeskuksen lähistöltä hie-
man ennen puolta yötä lauan-
taina.

Havainnot voi ilmoittaa 
Pohjois-Savon poliisilaitoksen 
vihjepuhelimeen 071 875 6880 
tai sähköpostiin vihjeet.poh-
jois-savo@poliisi.fi . STT

Heikki Metsämäki STT

Kokoomus oli suurin häviäjä 
Ylen pääsiäismaanantaina jul-
kaisemassa mielipidetieduste-
lussa. Puolueen kannatus laski 
helmikuusta 1,0 prosenttiyksik-
köä, ja tammikuusta pudotusta 
kertyi 2,1 prosenttiyksikköä.

Kokoomus piti edelleen suu-
rimman puolueen asemansa 
19,8 prosentin suosiollaan, vaik-
ka putosikin ensimmäisen ker-
ran vuoden 2011 vaalien jälkeen 
alle 20 prosentin. 

Puoluesihteeri Taru Tuju-
nen  kokoomuksesta pitää vaih-

telua satunnaisena. 
– Se mikä muuttuu kyselyissä, 

on niiden ihmisten määrä, joka 
ilmoittaa puoluekantansa. Me 
teemme paljon omaakin tutki-
musta, eikä siellä kannatuksem-
me näytä muuttuvan, Tujunen 
nollaa tuoreen kyselyn.

Keskusta kasvatti eniten kan-
natustaan. Puolueen kanna-
tus nousi helmikuusta 1,1 pro-
senttiyksikköä 18,3 prosenttiin. 
Puolue ohitti SDP:n ja nousi kol-
manneksi suurimmaksi puolu-
eeksi. Keskustan puoluesihtee-

ri Timo Laaninen kuitenkin 

korostaa tasaista nousua viime 
eduskuntavaaleista lähtien.

Perussuomalaiset nousi tutki-
muksen mukaan toiseksi suu-
rimmaksi puolueeksi. Pienen 
nousun ansiosta kannatuslu-
vuksi tuli 18,4 prosenttia.

Puolueen eduskuntaryhmän 
1. varapuheenjohtajan Pentti 
Kettusen mielestä Ylen tutki-
mus osoittaa, että ”kokoomuk-
sen todelliset pyrkimykset ovat 
avanneet kansan silmiä”.

Kettunen ounastelee tiedot-
teessaan, että edessä voi olla 
jopa hallituskriisi.

– Jos nykyhallitus hajoaa, on 
ehkä viisasta pohtia uutta hal-

lituspohjaa kolmen puolueen 
pohjalle, perussuomalaiset, so-
siaalidemokraatit ja keskusta, 
Kettunen sanoi. 

SDP:n puoluesihteeri Reijo 
Paananen ei järin innostunut 
gallupista. Puolue menetti siinä 
hieman kannatustaan. 

– Nämä gallupit, joissa liik-
kumat ovat murto-osia, eivät 
kauheasti hetkauta, Paajanen 
kuittaa tiedon puolueen 18,0 
prosentin kannatuksesta.

Kyselyssä haastateltiin noin 
2 500:aa henkilöä 11.–27. maa-
liskuuta. 

Kyselyn virhemarginaali on 
noin 1,6 prosenttiyksikköä suun-
taansa.

Yle: Kokoomuksen
kannatus laskussa
Ylen gallupin mu-
kaan keskusta on 
kasvattanut kanna-
tustaan eniten.

Puolueiden kannatus

STT, lähde: Yle/Taloustutkimus
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