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Vesijohto-ongelmat
jatkuvat nyt Meriraumassa
RAUMA Juuri kun Lapin vesijohtovuoto oli saatu korjattua, 
ilmeni uusi vesiongelma Raumalla. Tällä kertaa kyseessä oli 
venttiilirikko Varhontiellä Meriraumassa.

Rauman Vesi joutui sulkemaan torstaina osan verkostosta 
korjaustöiden ajaksi. Ilman vettä jäi kaksi rivitaloa Varhontiel-
tä, muutama kiinteistö Nuljattimenvaheesta ja Meriristi. 

Verkoston sulkeminen muutti virtaussuuntia, ja se aiheutti 
myös veden värjääntymisen ruskeaksi. Verkoston huuhtelu 
aloitettiin välittömästi. Verkostoinsinööri Jarmo Kylä-
Kausen mukaan hajonneen venttiilin vaihtaminen oli erittäin 
haastavaa ylhäällä olevan meriveden pinnan takia.

RAUMA
RIINA KASKI, LÄNSI-SUOMI

Raumalainen Heidi Lepis-
tö törmäsi heinäkuun lopulla 
tilanteeseen, joka havahdutti. 
Hän oli Uotilassa menossa au-
tolleen, kun huomasi kaksi pik-
kupoikaa parkkipaikan vieressä 
lasipullot käsissään.

– Toinen poika nosti jo käden 
ylös ja meinasi heittää. Ehdin 
kuitenkin huutaa, että älä vaan 
heitä sitä pulloa. Pojat sanoivat 
silmät kirkkaina ”mutta kun me 
halutaan heittää nämä rikki”.

Lepistö kysyi, olivatko pojat 
miettineet, mitä terävät lasin-
sirut voivat tehdä esimerkiksi 
koiran tassuille. Kun koira as-
tuu rikotun lasin päälle, sen tas-
su voi vahingoittua pahasti.

– Sen näki, että pojat pysäh-
tyivät miettimään. Kukaan ei ol-
lut kertonut heille, mitä haittaa 
lasinsiruista on. He laittoivat 
pullot pois ja lähtivät tekemään 
jotain muuta, Heidi Lepistö ker-
too.

Tietoa lapsille
Ruotsissa syntyneellä, Raumal-
la jo reilut 30 vuotta asuneella 
Lepistöllä on ollut jo lapsuuden-
kodissaan eläimiä, lähinnä koi-
ria ja kissoja.

Hän vierittää vastuun van-
hemmille.

– Vanhempien on helppo 
opettaa lapsille, että lasipulloja 
ei saa rikkoa eikä mitään roskia 
heittää luontoon. Varsinkaan la-
sinsiruista ei ole suuri vaiva ker-

toa, koska ne tekevät vahinkoa 
myös ihmisten jaloille.

Hän muistaa yhä, kun lasipul-
lon rikkonainen pohja viilsi ison 
haavan hänen ystävänsä jalka-
pohjaan. Lepistö kiittää, että 
koiran omistaneet ja omistajat 
ymmärtävät asian ja valistavat 
myös läheisiään.

Lepistöllä ei tällä haavaa ole 
ulkoilutettavia eläimiä, mutta 
hänellä aiemmin ollut koira as-
tui lasinpalasiin.

Polkuanturaan tullut haava 
vaivasi pitkään, vaikka siihen 
ei jouduttu edes laittamaan 
tikkejä.

Saaret roskaisia
Lepistö myöntää, että aiemmin 
lasipulloja on hänen mielestään 
rikottu enemmän. Myönteisenä 
kehityksenä hän pitää sitä, että 
monille festivaaleille ei saa enää 
ottaa lasipulloja.

– Väheneminen voi johtua 
myös siitä, että nykyään on 
enemmän muovipulloja ja tölk-
kejä.

Myönteisen kehityksen vas-
tapainona Lepistö nostaa esille 
Rauman saariston, jonne ei voi 
mennä rentoutumaan.

– Rauman lähisaaret ovat kuin 
kaatopaikkoja, ja niissä on pal-

jon lasinsiruja. Tykkäisin kävel-
lä kesäisin paljain jaloin, mutta 
se on mahdotonta, enkä totisesti 
veisi koiraani sinne, jos minulla 
sellainen olisi.

Parilla saarella Lepistö ty-
lyttää olevan kasoittain roskia, 
joista ainakin osa on ilmeisesti 
vuosien varrella jo osin peitty-
nyt.

Lasinsiruja on varsinkin ran-
noilla ja kallioilla.

– Miksei kaupunki siivotuta 
saaria? Keräämme aina käydes-
sämme roskia mukaan, mutta 
se ei riitä mihinkään. Eikö täs-
tä tiedetä vai suljetaanko siltä 
silmät?

Kun omien roskien keräys, 
kuljetus ja vienti roskikseen jää 
omantunnon varaan, osa luis-
taa.

Minna Paananen

Merirauman alueella saattaa hanoista tulla tänään hetkittäin 
rusehtavaa vettä, joka ei kuitenkaan ole haitallista.

Minna Paananen
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Vakka-Suomen Eläinsuojelu-
yhdistys ry järjesti kesällä Uu-
dessakaupungissa ja Laitilassa 
Ehjät Tassut -keräyksen, vaikka 
yhdistysläiset kuulivat Rikottu 
lasi haavoittaa -tapahtumasta 
vasta ideointinsa jälkeen.

– Aktivoimme koiranomista-
jat keräämään lenkkipolkujensa 

varsilta koirien tassuille haital-
lisia roskia, kuten lasinpaloja, 
jotka sai palauttaa Uudessa-
kaupungissa ja Laitilassa lem-
mikkitarvikeliikkeisiin, kertoo 
hallituksen puheenjohtaja Hil-
la Nummila.

Kerääjien koirat saivat palk-
kioksi herkkurullan, joita meni 
sata.

Keräys kesti Laitilassa kak-
si viikkoa Munamarkkinoista 
eteenpäin ja Uudessakaupun-

gissa Merefesteistä heinäkuun 
loppuun.

– Laitilassa sirpaleita ja muu-
ta terävää roskaa kertyi 3,5 ki-
loa ja Uudessakaupungissa 6,5 
kiloa. Keräyslaatikoihin tuotiin 
lasinpalojen lisäksi juomatölk-
kejä, nauloja, rikottu loisteput-
ki sekä joitakin teräväsärmäisiä 
muovin ja metallin paloja.

Yhdistys kannustaa kerääjiä 
jatkamaan hyvää työtään.

Vakka-Suomessa
10 kiloa vähemmän vaaraa

RAUMA
LÄNSI-SUOMI

Roska päivässä -liikkeen perus-
taja, toimittaja Tuula-Maria 
Ahonen täräyttää suoraan, että 
nykytilanne on aivan hullu. Hän 
tarkoittaa sitä, että lasipulloilla 
on turhan pieni pantti.

Hän on tehnyt aloitteen Ri-

kottu lasi haavoittaa -facebook-
tapahtuman merkeissä, jotta 
ympäristöministeri nostaisi 
pantin euroon.

Hän toteaa, että lisäksi kä-
velyllä metallitölkki on kätevä 
kerätä takin taskuun, kun taas 
lasipullo ei välttämättä taskuun 
mahdu.

– Iso viinapullo kädessä ei ole 

kiva kävellä. Panin siis pullon 
odottamaan ja takaisin tulles-
sani vein sen talomme lasinke-
räysastiaan.

– Onneksi pulloa ei ehditty 
rikkoa välillä.

Ahonen korostaa, että tapaus 
havainnollistaa hyvin, millaista 
on toimia metallitölkin ja lasi-
pullon kanssa. Metallitölkin ke-

räyksestä lisäksi palkitaan kak-
sinkertaisella hinnalla.

– Ympäristöministerin olisi 
syytä korjata tämä hullu tilan-
ne, josta aivan liian moni via-
ton ihminen ja eläin joutuu kär-
simään sekä maksamaan suuria 
summia.

Ahonen on myös sosiaalipsy-
kologi.

Lasipullojen pantti on liian pieni

Rikottu �� lasi haavoittaa, 
kerään sen pois!- tapahtuma 
on ollut pian neljä kuukautta 
netissä.

Mukana �� on lähes 80�000 
ihmistä: esimerkiksi kulttuurimi-
nisteri Paavo Arhinmäki.

Ryhmä �� on facebookissa 
keskiviikkoon 12.10. saakka.

Ihmiset �� kertovat sivustolla 
rikotun lasin tuhoista.

Koiranomistaja �� on pahim-
millaan joutunut maksamaan 
2�000 euroa eläinlääkärikuluja.

Lasista �� saatu haava paran-
tuu hitaasti.

Lasi �� rikkoo pyörien kumeja, 
lastenvaunujen ja autojen ren-
kaita sekä haavoittaa ihmisten, 
kotieläinten ja luonnoneläinten 
jalkoja.

Tuula-Maria �� Ahonen, Roska 
päivässä -liikkeen perustaja 
on tehnyt aloitteen siitä, että 
ympäristöministeriö nostaisi 
lasipullon pantin euroon.

Lähde: Tuula-Maria Ahonen

KESKIVIIKKOON ASTI
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Rauman kaupungin palveluk-
sessa oli kolmen vuoden ajan 
nuoriso-ohjaaja, joka oli saa-
nut tuomion lapsen seksuaali-
sen hyväksikäytön yrityksestä.

Työntekijä oli tullut kaupun-
gin palvelukseen vuonna 2006, 
ja silloin hänen rikosrekisteriot-
teensa oli ollut puhdas.

Vuonna 2008 hän oli saanut 
Vakka-Suomen käräjäoikeudes-
ta tuomion, mutta sen hän oli 
salannut työnantajaltaan.

Tieto kaupungille
vasta elokuussa 2011
Rauman kaupunki sai asiasta 
tiedon yleisövihjeen perusteel-
la vasta elokuun viimeisenä päi-
vänä tänä vuonna, ja työntekijä 
vapautettiin saman tien työteh-
tävistään.

Kaupungin puolesta asiasta 
tiedottanut vs. kulttuuri- ja va-
paa-aikajohtaja Risto Kupari 
ei osaa sanoa, oliko tuomio tul-
lut työaikana tehdystä seksu-
aalisen hyväksikäytön yrityk-
sestä.

– Kyseessä on niin sanottu 

asianomistajarikos. Vaikka teko 
olisi tapahtunut työaikana, siitä 
ei kaupungille välttämättä olisi 
tullut tietoa, Kupari sanoo.

Tiedotustilaisuuksia
nuorille
Kuparin mukaan miespuolinen 

nuoriso-ohjaaja oli kaikin puo-
lin pidetty työntekijä, joka tuli 
hyvin toimeen nuorten kanssa.

Ei-raumalainen nuoriso-oh-
jaaja toimi kaikilla neljällä Rau-
man nuorisotalolla ja oli muka-
na myös kouluyhteistyössä.

Kaupunki piti eilisiltana nuo-

risotaloilla olleille nuorille tie-
dotustilaisuuden asiasta.

Avoimella tiedotuksella kau-
punki pyrkii Risto Kuparin mu-
kaan turhien huhujen katkaise-
miseen.

– Asioista pyritään keskuste-
lemaan niin, että ne aiheuttaisi-

vat mahdollisimman vähän ah-
distusta, Kupari sanoo.

Kaupunki on tiedottanut ta-
pauksesta myös Rauman kou-
lujen rehtoreille, jotta asioista 
mahdollisesti esiin kumpuava 
pahoinvointi voidaan ottaa asi-
anmukaisesti käsittelyyn.

Kertokaa lapsille
rikotun lasin vaaroista

Heidi Lepistö:

”
Rauman 
lähisaaret ovat 

kuin kaatopaikkoja, 
ja niissä on paljon 
lasinsiruja.”

Heidi Lepistö

Lapsille on helppo opettaa, mitä lasinsirut voivat jalka- tai tassunpohjalle tehdä, sanoo Heidi Lepistö. Kotikaupungissa häntä harmit-
taa lähisaarten roskaisuus, jolle ei yksi venekunta mahda mitään.

Kaupunki päätti työsuhteen välittömästi kuultuaan kolme vuotta vanhasta asiasta.

Rauman kaupungin nuoriso-
ohjaajalla tuomio seksirikoksesta

Roska päivässä -liikkeen perustaja:


