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 ● Homekoira koulutetaan haistamaan parikymmentä 
hometta ja sädesieni. Homekoiraohjaajan mukaan  
etsintä sopii yhdeksi tutkimustavaksi muiden joukossa.

Runsaan vuoden ikäinen parsonrussellinterrieri Nalli on vasta koulutusvaiheessa. Jos asiakkaat antavat luvan, Nalli pääsee kiertämään rakennuksen sen    jälkeen, kun Ruusa ja Doora ovat tehneet työnsä. KUVA: Pekka Rautiainen 

Työvälineenä 
hometta 
nuuskiva nenä

Hanna Sipinen
Hämeenlinna

Etsi! Käskyn kuullessaan Doora 
alkaa nuuskia pesuhuoneen sei-
nää. Kulmauksen kohdalla se käy 
makaamaan.

–�Tarkasti, Dooran ohjaaja Ma-
ria Pakkanen sanoo.

Doora tökkää kuonollaan rep-
sottavaa seinälistaa, jonka taak-
se Pakkanen on piilottanut pala-
sen homeista rakennusmateriaa-
lia. Pakkanen kaivaa taskustaan 
koiralle palkkioksi herkkupalan.

HÄMEENLINNALAINEN Pakkanen 
on yksi Suomen noin kolmesta-
kymmenestä homekoiraohjaa-
jasta.

Pakkanen valmistui homekoi-
raohjaajaksi Kannuksesta Keski-
Pohjanmaan ammattiopistosta 

Air Berlin lensi 
ilman matkustajia
HELSINKI. Air Berlinin torstai-
iltana peruttu lento Berliinis-
tä Helsinkiin herätti ihmetys-
tä. Air Berlin on nyt selittänyt, 
miksi sen kone lensi tyhjänä 
Helsinkiin ja matkustajat jou-
tuivat odottelemaan Tegelin 
lentokentällä paikkoja myö-
hemmille lennoille.

Lentoyhtiön mukaan rajut 
ukkosmyrskyt sotkivat tors-
taina koko Saksan lentolii-
kenteen aikatauluja. Sään ai-
heuttamien viivytysten takia 
Air Berlinin Helsingin-lennol-
le tulossa ollut matkustamo-
henkilökunta ei ehtinyt Ber-
liiniin ajoissa. Kone lensi Hel-
sinkiin noutamaan miehistöä, 
jotta muilta peruutuksilta väl-
tyttäisiin.

–� Kansainvälisten standar-
dien mukaan ei ole sallittua 
lennättää matkustajia ilman 
matkustamohenkilökuntaa, 
Air Berlinin tiedottaja Tobias 
Späing viestitti STT:lle.

Matkustajat voivat hakea 
lentoyhtiöltä korvauksia. STT

Euroseteleiden 
väärennöksiä 
aiempaa 
vähemmän
HELSINKI. Suomessa löydetty-
jen eurosetelien väärennösten 
määrä puolittui vuoden alku-
puolella, jos lukua verrataan 
viime vuoden vastaavaan ajan-
kohtaan. Suomen Pankin mu-
kaan tammi-kesäkuussa löy-
tyi 345 euroseteliväärennös-
tä. 50 euron seteli näyttää ole-
van väärentäjille houkuttele-
vin kohde.

Rahaväärennösten määrät 
ovat Suomessa pieniä muihin 
euromaihin verrattuna.

–� Suomessa on erittäin pie-
ni todennäköisyys, että käteen 
osuisi väärennös. Silti on hy-
vä kiinnittää huomiota seteli-
en turvatekijöihin, kun rahoja 
käsittelee, sanoo maksuväline-
toimiston päällikkö Jussi Kan-
gas Suomen Pankista.

Viranomaiset ehkäisevät 
väärennöksiä uudella eurose-
telisarjalla. STT

Oikaisu
Hämeen Sanomissa 21.7. si-
vulla A5 oli varhennetusta 
synnyttämisestä kertova jut-
tu, josta saattoi saada väärän 
käsityksen. Yliaikaisuuden 
seurannan tarkoitus ei ole 
lisätä poliklinikkakäyntejä, 
vaan turvata syntyvän lap-
sen hyvinvointi.
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vuonna 2015. Töitä on riittänyt 
siinä määrin, että sivutoimisena 
alkanut työ muuttui nopeasti pää-
toimiseksi.

Noin puolet Pakkasen työteh-
tävistä tulee kiinteistönvälitysyri-
tykseltä ja loput hometta epäile-
viltä yksityisasiakkailta. Yleensä 
homekoiratutkimuksen haluaa 
kiinteistön ostaja.

Etsintäpäiviä Pakkaselle ja hä-
nen kahdelle koulutetulle ho-
mekoiralleen labradorinnoutaja 
Dooralle ja fieldspanieli Ruusal-
le kertyy viikossa kolme. Työ-
päivinä keikkoja on yhdestä kol-
meen.

Loput viikosta kuluu raporttien 
kirjoittamiseen, harjoitteluun ja 
nenän lepuuttamiseen.

YLEENSÄ Pakkanen saa jo ennen 
etsintää kohteen rakennuspii-

rustukset ja tiedot aikaisemmis-
ta tutkimuksista.

Pakkanen kiertää rakennuksen 
sisältä ja ulkoa ensin ilman koiria. 
Hän käy läpi esimerkiksi raken-
nusmateriaalit ja -ratkaisut sekä 
mahdolliset näkyvät merkit vauri-
oista, kuten seinien valumajäljet, 
muovimattojen kuprut ja pinto-
jen homekasvustot.

Sen jälkeen Ruusa ja Doora te-
kevät kierroksensa peräkkäin. 
Viimeisenä nuuskimaan pääsee 
työharjoittelija, runsaan vuo-
den vanha parsonrussellinter-
rieri Nalli.

Homekoirat koulutetaan tun-
nistamaan parikymmentä homet-
ta ja sädesieni. Home ei lähtökoh-
taisesti kiinnosta koiraa, vaan se 
pitää opettaa työhajuksi.

Koira palkitaan jokaisesta 
tunnistuksesta esimerkiksi her-

kulla tai lelulla.
–�Jollekin koiralle paras palkka 

voi olla tunkion kaivelu, Pakka-
nen sanoo.

LOPUKSI homekoiraohjaaja kir-
joittaa etsinnästä raportin. 

–�Asiakkaalle on tärkeää saada 
välitöntä tietoa koiran merkka-
uksien mahdollisista syistä, Pak-
kanen kertoo.

Homekoiraetsinnän epävar-
muudet liittyvät ilmanvaihtoon. 
Koira ilmaisee kohdan, jossa ho-
meen haju on voimakkaimmil-
laan, mutta joskus haju voi olla 
peräisin kauempaa rakenteista.

Pakkasen mukaan homekoira 
onkin yksi tutkimustapa muiden 
joukossa.

–�Pelkästään homekoiran ilmai-
sun perusteella ei koskaan pidä 
lähteä repimään paikkoja. HÄSA

Kunnilta 
treenitiloja, 
mutta ei 
tilauksia
Hanna Sipinen

Homekoiraohjaaja Maria Pakka-
sen mukaan Kanta-Hämeen kun-
nat ovat tarjonneet hänelle hyvin 
harjoittelukohteita. 

Pakkanen koirineen on käynyt 
harjoittelemassa esimerkiksi käy-
töstä poistetuissa kouluissa ja päi-
väkodeissa.

Varsinaisia työtilauksia hän ei 
ole kunnilta saanut.

RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ Juhani Jär-
vinen Hattulan teknisestä toimes-
ta kertoo, että purkukunnossa ole-
vassa vanhassa virastotalossa on 
käynyt homekoiria harjoittele-
massa ja samassa yhteydessä on 
käyty nuuskimassa myös vieres-
sä sijaitsevalla yhtenäiskoululla.

Kuntotutkimuksiin kunta ei ole 
homekoiria vielä pestannut.

Järvisen mukaan tulevaisuu-
dessa homekoiraa voi harkita 
viimeisenä tutkimuskeinona, jos 
rakennuksesta ei löydy hometta 
muilla menetelmillä.

LINNAN TILAPALVELUIDEN kiin-
teistöpäällikön Petri Ylämurron 
mukaan Hämeenlinnan kaupun-
ki käyttää tutkimusmenetelminä 
rakenneavauksia, mikrobitutki-
muksia sekä materiaali- ja ilma-
näytteitä.

–�Homekoira osaa haistaa kyl-
lä homeen, mutta monesti kyse 
on muustakin kuin pelkästä ho-
meesta. Olemme katsoneet par-
haaksi pysyttäytyä toisenlaisissa 
menetelmissä, Ylämurto sanoo.

Kuusenrunkoon jäi karhun kynsistä selvät jäljet. KUVA: Satu 
Hakkarainen / Lukijan kuva

MITEN ON?

Pitääkö mökkiläisen 
varoa karhuja?
Tuovi Mäkipere
Hämeenlinna

Mökkiläiset Jukka Hirvonen 
ja Satu Hakkarainen yllätti-
vät karhun repimästä kaarnaa 
puusta mökkipihallaan Kana-
järvellä Hämeenlinnan ja Tam-
melan rajalla perjantaina.

He näkivät karhun 10 met-
rin päästä saunamökin kul-
man takaa. Kontio lähti ihmi-
set nähtyään karkuun Rimmi-
län suuntaan.

Mökkiläiset eivät olleet 37 
vuoden aikana kertaakaan 
nähneet mökkinsä nurkilla 
karhua.

Onko karhuja ollut enem-
mänkin liikkeellä, Etelä-
Hämeen riistapäällikkö Jy-
ri Rauhala?

Karhuista ei ole viime aikoi-
na ollut poikkeuksellisen pal-

jon havaintoja. Etelä-Hämeen 
karhukanta ei muutenkaan 
ole erityisen suuri. Pohjois-
Hämeeseen, Pirkanmaalle tai 
itään päin mentäessä karhuja 
on huomattavasti enemmän.

Kanajärven karhu oli lähtenyt 
karkuun, mutta mitä karhun 
kohdatessa pitää muistaa?

Etelä-Hämeessä karhujen ei 
tiedetä aiheuttaneen vaarati-
lanteita, mutta petoeläinten 
kanssa ei tietenkään pidä pel-
leillä. Uhkaavassa tilanteessa 
pitää soittaa hätänumeroon.

Mikä karhuja mahdollisesti 
houkuttelee paikalle?

Mökeillä on tärkeää muis-
taa, että ravinto houkuttelee 
karhuja. Jotkin yksilöt saat-
tavat ajan mittaan oppia, että 
tietystä paikasta löytyy ruokaa 
esimerkiksi roskiksesta. HÄSA

KRP: Pilapuhelut eivät 
liity rikolliseen toimintaan
STT
Helsinki

Keskusrikospoliisin (KRP) 
mukaan suomalaisia viime ai-
koina hämmentäneet pilapu-
helut eivät liity rikolliseen toi-
mintaan. Ihmiset ovat saaneet 
esimerkiksi perintäpuheluita 
tai valitussoittoja +358 521 425 
364 -numerosta.

KRP:n mukaan kyseessä 
on JokesPhone-sovellus, jon-
ka kautta voi valita valmiiksi 
nauhoitetun puhelun soitetta-
vaksi tiettyyn numeroon. KRP 
kertoo, että osa puheluista on 
säikäyttänyt näiden saajia.

Puheluissa on saatettu esi-
merkiksi periä vastaajalta 
maksamatonta sähkölaskua 

tai väittää tämän käyttävän 
luvatta jonkun toisen netti-
liittymää. Puhelut ovat suo-
menkielisiä ja aidonoloisia, 
joskin nauhoitettuja.

Poliisi on saanut kesä-hei-
näkuussa pilasoittoihin liitty-
en kymmenen ilmoitusta, joista 
kaksi on rikosilmoituksia. Puhe-
luista on tullut lisäksi useita il-
moituksia KRP:n Nettivinkkiin.

KRP:n mukaan palvelu ei lii-
ty rikolliseen toimintaan, vaan 
puheluilla on tarkoitus lähinnä 
hämmentää ihmisiä.

KRP kehottaa kuitenkin ih-
misiä harkitsemaan, kannat-
taako kyseisiä puheluita tila-
ta, koska puhelut ovat ahdis-
taneet ja huolestuttaneet vas-
taanottajia.


