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Liisa Kuittinen

• Raudanpätkiä, viemäriputkia, 
maalipurkkeja ja eristevillaa.

Muun muassa tällaista raken-
nusjätettä Sodankylän pohjois-
osissa sijaitsevassa lomakylä 
Kakslauttasessa työskennelleen 
Kari Iivarisen piti työkseen koo-
ta yhteen ja polttaa. Iivarisen mu-
kaan rakennusjätteiden käsitte-
lyyn liittyviä säädöksiä ja käy-
täntöjä rikotaan lasi-igluistaan 
tunnetussa matkailuyrityksessä 
rankasti.

– Kaikki vaan pannaan samaan 
kasaan ja tulta alle, hän kuvailee 
toimintaa.

Iivarinen yritti puuttua asiaan. 
Hän sanoi Kakslauttasen yrittäjäl-
le Jussi Eiramolle, ettei pitänyt 
toimintaa asiallisena.

– Hänen mukaansa rakennusjä-
tettä ei tarvitse lajitella, Iivarinen 
kertoo keskustelusta.

Asiasta tarpeeksi monta ker-
taa huomautettuaan Iivarinen sai 
potkut. Hän myöntää olleensa se, 
joka poltti rakennusjätteitä. Hän 
ehti työskennellä Kakslauttasessa 
yhdeksän kuukautta.

– Mie olen sitä itse tehnyt ja var-
masti saan siitä sakot, mutta se 
ei haittaa, hän sanoo.

Kaksi muuta entistä työntekijää 
vahvistaa, että yrityksessä toimit-
tiin Iivarisen kuvailemalla tavalla.

– Jätteitä vietiin niin sanotul-
le Raatteentielle ja poltettiin. Ei 
sieltä koskaan lähtenyt yhtään 
kuormallista rakennusjätettä 
muualle, sanoo Kakslauttasessa 
viime talvena työskennellyt Pa-
si Tuomi.

Yrittäjä Jussi Eiramo kiistää 
väitteet rakennusjätteen dump-
paamisesta ja polttamisesta.

– Ei pidä paikkansa, hän sanoo.
Tämän enempää Eiramo ei 

suostu asiaa kommentoimaan.
– Meillä käsitellään jätteet asi-

allisesti ja sillä siisti, hän sanoo 
ja katkaisee puhelun.

Kakslauttasessa on parhaillaan 
käynnissä isot rakennustyöt. Alu-
eelle rakennetaan uutta inves-
tointia, tornitaloa.

Rakennustyömaalla työsken-
televän vastaavan mestarin Ti-
mo Hapon mukaan rakennusjät-
teitä käsitellään työmaalla ihan 
normaalisti. Hän on ollut töissä 
tornitalon työmaalla huhtikuusta 
lähtien. Mitään epäasiallista toi-
mintaa hän ei ole sinä aikana ha-
vainnut.

KAri Iivarinen teki Kakslauttasen 
rakennusjätteiden polttamisesta 
kesäkuun alussa ilmoituksen So-
dankylän kunnan ympäristösih-
teerille Teresa Ojalalle.

– Hän aikoi ryhtyä toimenpitei-
siin, Iivarinen kertoo.

Sen jälkeen hän ei ole kuullut 
asiasta enempää.

Sodankylän kunnasta kerro-
taan, että ympäristösihteeri Oja-
la on parhaillaan lomalla. Häntä 
tuuraava Hannu Hukki ei tun-
ne asiaa mutta lupaa selvitellä 
sitä. Hän palaa seuraavana päi-
vänä asiaan.

– Kyllä tämä normaalisti on vi-
ranomaisella käsittelyssä, hän 
kertoo.

Mitä normaali käsittely oikein 
tarkoittaa?

– Tästä on laitettu (yrittäjälle) 
selvityspyyntö, Hukki vastaa.

Selvityspyynnössä Eiramolta 
tiedustellaan muun muassa jät-
teenkuljetusten siirtoasiakirjoja. 
Vastauksen määräaika umpeutui 
15. heinäkuuta. Vastausta ei löydy. 
Hukki ei ole varma, onko sellais-
ta tullut. Hän ei myöskään tiedä, 
onko viranomainen käynyt paikan 
päällä. Todennäköisesti ei.

– Ainakaan tarkastuspöytäkirjaa 
ei löydy, Hukki kertoo.

Kunta ei ole tehnyt asiasta ri-
kosilmoitusta poliisille.

”Jätteitä vietiin 
Raatteentielle ja 
poltettiin”

●● Entiset työntekijät kertovat, että ulkomaisessa 
mediassa hehkutettu lomakylä Kakslauttanen dumppaa 
rakennusjätteensä mailleen. Yrittäjä kiistää asian.

●● Kunta on pyytänyt yritykseltä selvitystä.

TausTa

Ympäristörikokset

  • Rakennus- ja purkujätteen 
laiton hävittäminen ja jätteiden 
varastointi ovat ympäristöri-
koksia. Ympäristörikoksista on 
säädetty rikoslain 48. luvussa.

  • Ympäristön tuhoamisesta on 
kyse silloin, kun ympäristöön 
saatetaan, päästetään tai jäte-
tään esine tai aine siten, että 
teko on omiaan aiheuttamaan 
ympäristön pilaantumista tai 
roskaantumista tai vaaraa ter-
veydelle.

  • Vain osa ympäristörikoksista 
tulee viranomaisten tietoon.

  • Tutkintapyynnön poliisille 
voi tehdä yksittäinen kansalai-
nen. Yleensä ilmoituksen tekee 
kuitenkin ympäristövalvontavi-
ranomainen.

  • Jos on syytä epäillä rikosta, 
poliisi tekee esitutkinnan ja 
toimittaa asian syyttäjälle syy-
teharkintaan.

Lähde: Suomen kansallisen ym-
päristörikosseurantaryhmän Ym-
päristökatsaus vuodelta 2013.

Viime torstaina Kakslauttasen uuden tornitalon rakennustyömaalta nousi              musta savu. Työntekijä kertoi, että pihalla poltettiin styroksia ja muovia. Vastaava mestari Timo Happo kiistää, että työmaalla poltettaisiin niitä.

TälTä näyttää työntekijöiden Raatteentieksi kutsumalla alueella. Ka-
sassa on muun muassa maalipurkkeja, metallia, muoviputki ja kaake-
linpaloja. Osaa on yritetty polttaa.
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Ralph Laurenin muotikuvassa 
tyylikäs nainen ajaa huskyval-
jakkoa. Amerikkalaisen muoti-
talon nettisivuilla kerrotaan, et-
tä syksyn 2015 mallisto kuvattiin 
edellisenä talvena Kakslauttases-
sa. Sivustolla esitellään upeita ig-
lukuvia.

Elokuussa 2016 lomakylän ku-
lissien takana maisema näyttää 

vähemmän upealta. Jätteitä lo-
juu pitkin poikin maastoa. On 
maalipurkkeja, homehtumaan 
päässyttä eristevillaa ja rikkinäi-
siä posliiniastioita. On metallia 
ja muoviputkia. Entiset työnte-
kijät kutsuvat aluetta Raatteen-
tieksi. Heidän mukaansa tämä on 
vain yksi paikka, jonne Kakslaut-
tasen jätteitä on jätetty. Paikkoja 
on muuallakin.

Kaikki lehden haastattelemat 
entiset työntekijät sanovat arvos-
tavansa matkailuyrittäjä Jussi Ei-
ramon investointeja ja työtä mat-
kailun eteen. Ongelmana vain on, 
että resursseja on liian vähän ja 
johtaminen ontuu.

– Se olisi Suomen paras työpaik-
ka, jos asiat olisi organisoitu toi-
sin, toteaa eräs entinen työnte-
kijä, joka ei halua antaa nimeään 
julki.

– Hän (Jussi Eiramo) haluaa 

tehdä uutta, mutta ei viimeiste-
le mitään. Kaikki jää puolitiehen, 
sanoo puolestaan Kari Iivarinen.

 Entisten työntekijöiden mu-
kaan työpaikalla esiintyy huuta-
mista, uhkailua ja kyttäämistä.

– Jussi kontrolloi kaiken ja jo-
kaista, nimettömänä pysyttelevä 
entinen työntekijä sanoo.

– Sieltä sai potkut, jos sanoi vää-
rän sanan, kertoo viime talvena 
Kakslauttasessa työskennellyt 
Pasi Tuomi.

Palvelualojen ammattiliitto PA-
Min jäsenlehti kertoi vuonna 2014 
Kakslauttasen työntekijöiden ole-
van peloissaan. Sittemmin asia ei 
ole noussut julkisuuteen.

Kulissien takainen näky hämmentää
Mitään ei viimeistellä, 
kaikki jää puolitiehen. 
Näin toimintaa kuvailevat 
entiset työntekijät.

Ralph Laurenin sivuilla 
esitellään upeita iglu- 
kuvia. Lomakylän  
kulissien takana  
maisema näyttää  
vähemmän upealta.

Viime torstaina Kakslauttasen uuden tornitalon rakennustyömaalta nousi              musta savu. Työntekijä kertoi, että pihalla poltettiin styroksia ja muovia. Vastaava mestari Timo Happo kiistää, että työmaalla poltettaisiin niitä.
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”Tuskin maltan odottaa, että Sdp:n puheenjohtaja  
Antti Rinne tulevien vaalien alla tunnustaa julkisesti 
pääministeri Juha Sipilän tekemät vääryydet ja pyytää  
tai jopa anoo niitä anteeksi.”
Filosofian tohtori Terho Pursiainen ironisoi maiden ja johtajien tapaa pyytää anteeksi menneitä vääryyksiä myös toisten puolesta. HS 16.8.

• TAmpErE. Syyttäjä nosti tiis-
taina syytteen kuutta kuuba-
laista lentopalloilijaa vastaan. 
Kuuban maajoukkueeseen 
kuuluvia lentopalloilijoita 
epäillään törkeästä raiskauk-
sesta. Kaikki syytetyt ovat po-
liisikuulusteluissa kiistäneet 
syyllistyneensä rikokseen.

Epäilty rikos tapahtui heinä-
kuun alussa Tampereella, mis-
sä epäillyt osallistuivat lento-
pallon Maailmanliigan otte-
luihin. Epäillyt ovat iältään 
19–27-vuotiaita.

Poliisi on aiemmin kertonut, 
että rikoksen uhriksi joutui yk-
si nainen. Poliisi ei ole kerto-
nut yksityiskohtia siitä, mitä 
epäillyssä raiskaustilanteessa 
tapahtui. 

Epäillyt ovat olleet vangit-
tuina heinäkuun 5. päivästä 
lähtien. STT

Kuubalaisille 
syyte törkeästä 
raiskauksesta

• HElSInkI. Helsingin polii-
si selvittää pahoinpitelyjen ja 
ryöstöjen sarjaa, josta poliisi 
epäilee noin kymmenen nuo-
ren ryhmää. Heinäkuussa ja 
elokuun alussa tapahtuneen 
rikossarjan epäillyt ovat iäl-
tään 14–21-vuotiaita. 

Poliisi epäilee, että nuoret 
ovat käyneet sattumanva-
raisesti valikoituneiden vas-
taantulijoiden kimppuun. Pa-
hoinpitelyn syyksi on riittä-
nyt esimerkiksi se, että uhri 
on asunut väärässä kaupun-
ginosassa.

Lähes kaikissa tapauksissa 
pahoinpitelyn uhrilta on anas-
tettu omaisuutta.

Viikonlopun aikana on kuu-
lusteltu seitsemää nuorta. Yk-
si heistä vangittiin maanan-
taina. STT

Helsingin poliisi 
selvittää nuorten 
ryöstösarjaa

• HElSInkI. Ihmiskaupan uh-
rien auttamisjärjestelmään tu-
li alkuvuonna ennätysmäärä 
hakemuksia, kertoo Maahan-
muuttoviraston (Migri) ja 
Joutsenon vastaanottokes-
kuksen tilannekatsaus.

Kesäkuun loppuun mennes-
sä hakemuksia tuli 73, kun vii-
me vuonna vastaavaan aikaan 
hakemuksia oli 44. 

Auttamisjärjestelmään otet-
tiin alkuvuoden aikana 42 ih-
mistä, joista alaikäisiä on seit-
semän. STT

Ennätysmäärä 
mahdollisia ihmis-
kaupan uhreja


