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Tohrijit alkaneet 
piinata Pihlajalaaksossa 
Pihlajalaakson meluvalli ja bussipysakkeja 
on ehditty tohria jo useampaan kertaan, 
nyt harmitusta herattaa sotkettu vanha 
ruutikellari. 

LAURA T{)YRAS oittaa, eika tohria, 
Nyt alueen asukkaat pel 

kaavat, siirtyyko tohriminen 
kenties jopa taloihin ja autoi 
hin. 
- Kiehauttaa mielta, kun 

muuten niin kaunis ja uusi 
asuinalue pitaa heti pilata ja 
leimata ilkivallalla. 

Viikkosavon toimitukseen 
otettiin yhteytta Pihlajalaak 
son uudelta asuinalueelta, jo 
ta tohrijat ovat alkaneet piina 
tao Alueen asukas ja Ita-Pui 
jon asukasyhdistyksen toi 
minnassa mukana oleva Tor 
ma Heiskanen kierrattaa toi 
mittajaa ympari asuinaluetta 
ja nayttaa, minne kaikkialle 
graffiteja on jo ehditty tehda. 
- Tohrijat aloittivat me 

luvallista ja bussipysakeista, 
Kaunis, puiden kuvin koris 
teltu meluvalli toimii asuin 
alueemme nayteikkunana ja 
se piti menna heti pilaamaan, 
Heiskanen harmitt I . 
Han kertoo huomanneensa 

meluvallin ensimmaiset raf- 

Puhdistamista 
joka kuukausi 
Kunnossapitotyonjohtaja 
Ville Nyyssonen kertoo, et 
ta kuntalaiset ilrnoittavat kyl 
la nopeasti, jos jonnekin il 
maantuu hairitsevia graffiteja. 
- [a ilmoittaminen on to 

della tiirkeaii, jotta osaamme 
kiiydii puhdl tum tcIIuyj. 
Nyyssonen laskeskelee, et 

ta graffiteja kaydaiin puhdis- 



lilt noln kuukausi sitten. Ta 
man jalkeen asiasta raportoi 
tiin kaupungille ja tohryt kay 
tiin puhdistamassa. 
- Puhdistus tehtiin parisen 

viikkoa sitten ja heti viirne vii 
kolla valliin oli kayty tekemas 
sa uudet graffitit. Kipukynnys 
ylittyi todella, kun vastikaan 
myos vanha suojeltu ruutikel 
lari kaytiin tohrimassa, Ruu 
tikellari on alueen maamerk 
ki ja silla on pith historia, jo 
ten rakennusta pitaisi kunni- 

tamassa ~uut~mia kuukau 
sittain. Vilkkainta on kevaal 
la ja kesalla, Puhdistustarve 
arvioidaan kohteittain, mutta 
isot ja nakyvimmat tohryt py 
ritaan putsaamaan piakkoin. 
Putsauspuuhiin tuhraantuu 
runsaasti rahaa. 
- Esimerkiksi Pihlajalaak 

son meluvallin puhdistus 
maksoi jo satoja euroja, vaik 
ka vallin pinnassa on suo 
japinnoite, joka mahdollis 
taa tohryalttiin seinan suh- 

~ Pihlajalaakson 
meluvallin puhdistus 
maksoi jo satoja euroja. 

Jonna Heiskanenja monet muut Pihlajalaakson asukkaat hannittelevat, etta uutta asuinaluetta on heti alettu sotkea. Tunteita kuo 
hautti erityisesti se, kun suojeltu ruutikellari mentiin tohrimaan. 

teellisen help on puhdistami 
sen. Pahirnmillaan graffiti pi 
taa kuitenkin hioa pois seinas 
ta ja suojapinnoite pitaa joka 
kerta tehda uudelleen. 
Nyyssonen sanoo, etta tiili 

seinaisen ruutikellarin tohryt 
pitaisi kayda arvioimassa ja 
selvittaa, saadaanko tohryt 
liuotettua pois. 
-Kuitenkin pahoin pel 

kaan, etta kyseessa on isom 
pi tyo. Graffiti voidaan jou 
tua hiomaan pois tai rapata 
piiloon. 

Tarkeaa 
ilmoittaa poliisille 
Ylikonstaapeli Arto Tynkky 
nen polii ista muistuttaa, etta 
graffiteista on tarkcaa ilmoit 
taa rnyos polii ille. 
- Vaikka tutkinta ei alkai 

sikaan heti intensilvisena, on 
meidan hyva pysya perassa, 
jos saman tekijiin tageja al 
kaa ilmaantua. Pyrirnme kyl 
la kartoittamaan, tutkimaan ja 
saamaan tekijiin kiinni. 
Rikoskomisario Esko Salo 

sanoo, etta tohrijat saadaan 

yl en ii kiinni h valnto] n P 
rustcclla. }oko h idill sa d n 
kiinni It Icosta tal tunto 
m rkkicn avulla. Ville Nyys 
son n muistelee, etta muuta 
mia vuosia sitten esimerkiksi 
eras Petosella paljon tohryja 
tehnyt henkilo saatiin kiinni. 
- Han tagas! aina graffitin 

sa. Kun poliisi sai hanet kiin 
ni, sairnme tietaa kaikki pai 
kat joita han oli kaynyt tohri 
massa ja puhdistimme ne. 
Tynkkynen tutkii poliisin 

tietokantoja ja kertoo, etta ri- 

kosllmoituk ct graffiteihin 
Hitty n ovat llsaantyneet vii 
mevuosina. 
- Vuonna 2014 tehtiin 6 ri 

kosilmoitusta, jotka koski 
vat graffiteja. Nama kirjataan 
ylos vahingontekoina. Vuon 
na 2015 tuli 14 ilmoitusta ja 
vuonna2016 tuli 21 ilmoitusta. 
Tana vuonna ilmoituksia on 

tul1ut kolme. 
- Iotkut teoista on kirjattu 

jopa torkeina vahingontekoi 
na, jos sotkuja on tehty run 
saasti. 


