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Sairas ke

Teksti Petri Pöntinen Kuvat Markus Pentikäinen

Homeet ovat pelottava vitsaus. Opettaja Pekka N  ik



▶

kertomus

iehellä on sairaus, joka 
ei parane koskaan.

Hän ohjaa autoa aa-
muhämärässä kohti 
Forssaa, vesisade nie-
lee pientareiden lumi-
valleja. On 15. marras-
kuuta 2006.

Vanhat lääkärinlausunnot kertovat hä-
nen taustastaan.

Työanamneesi: Opinnot Turun yliopis-
tossa, pääaineena biokemia. Toiminut tun-
tiopettajana laboratoriotekniikan, elintar-
vikkeiden ja tietotekniikan alueella.
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N  ikkolalle niistä tuli kuuden vuoden pakkomielle.

M

◼ Työterveyshuollon 
lääkäri löysi Pekka 
Nikkolalta vain kor-
kean verenpaineen.
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Sosiaalinen anamneesi: Naimisissa, kak-
si aikuistuvaa lasta. Asuu omakotitalossa.

Neurologin konsultaatio: Harrastaa 
trumpetin ja tuuban soittoa. Ei kallotrau-
moja, ei tupakoi, alkoholia käyttää vain vä-
hän.

Perillä hän esittelee vielä uneliasta pik-
kukaupunkia. Tuossa on entisen mieli-
sairaalan asuntola, jossa hän asui. Tuolla 
toisella laidalla sijaitsee kaupungintalo, 
miehen määränpää.

Sitä ennen hän koukkaa Saksankatu 
46:een,  Forssan ammatti-instituuttiin. 
Tuossa se on, 56-vuotias opettaja osoittaa.

Talo, joka tuhosi hänen terveytensä.

Huimauskohtaukset tulivat kuin 
sähköiskut, puolen sekunnin räp-
syin.

Tuntiopettaja Pekka Nikkola seisoo 
pienen auditorion etuosassa. On elokuu, 
kuusi vuotta sitten. Hän on ihmeissään. 
Ilmastoinnista virtaa raikasta ilmaa, silti 
hetkelliset tajunnanmenetykset tihenevät 
viikko viikolta.

Jotain talossa on pahasti vialla.
Jo ensimmäisenä opetuspäivänä, 15. elo-

kuuta 2000, eräs oppilaista on melkein tu-
kehtua koululla; hän ähisee punaisena, 
hiki virtaa kasvoilla. Oppilas on lähetetty 
Forssaan uudelleenkoulutukseen astman 
takia.

Lokakuussa Nikkola hakeutuu työter-
veyshuoltoon.

Työterveyslääkäri diagnosoi poikkeuk-
sellisen korkean verenpaineen. Seuraa lu-
kuisia tutkimuksia Satakunnan keskussai-
raalassa. Lopputulos on sama: lääkkeitä 
verenpaineeseen.

Työterveyslääkäri kirjoittaa hänelle kah-
den viikon sairausloman marraskuun lo-
pussa, mutta tuntiopettaja ei pysy poissa 
työpaikaltaan.

Hän alkaa nuuskia koululla.

Mitä tuossa on?
Nikkola osoittaa sormellaan 

valkoista kasvustoa ikkunapuit-
teiden välissä. Kaupungin, työterveyshuol-

lon ja terveysvalvonnan väkeä on tutustu-
massa kouluun.

”Hometta”, yksi terveystarkastajista vas-
taa viimein.

On joulukuu 2000. Nikkola ja opiskelija 
Aarno Toikka ovat patistaneet terveysviran-
omaiset liikkeelle valittamalla Hämeen työ-
suojelupiiriin. Opiskelija Toikka on saanut 
vakavia hengitysoireita koululla.

Nikkola ja Toikka luulevat aluksi, että oi-
reilu johtuu keskeneräisen remontin levit-
tämästä pölystä. Siivouskaan ei poista oi-
reita. 

Totuus alkoi kuoriutua esiin koulun van-
hoista tarkastuskertomuksista.

Rakennus oli sairastunut homeesta 
jo vuonna 1994. Tasakattoinen talo vuo-
si kuin seula; se imi kosteutta katon, sei-
nien, ikkunoiden ja alapohjan kautta. Tam-
pereen aluetyöterveyslaitos tutki talon ja 
laati korjauslistan vuonna 1997. Raken-
nuksen silloinen omistaja, Hämeen am-
mattikorkeakoulu, aloitti remontin, mut-
ta talo oli mikrobimittausten mukaan vielä 
pahoin vaurioitunut syksyllä 2000.

Nikkola on tietämättään hengittänyt 
homeitiöitä ja sädesienibakteereja, milli-
metrin tuhannesosien kokoista proteiini-
pölyä.

Opiskelijoiden kiukku purkaantuu mie-
lenosoitusmarssiksi kaupungintalolle 
maaliskuussa 2001. Osa ei jaksa hengitys-
oireiden takia kävellä, heitä kuljetetaan au-
tosaatossa. Homekoulu nostaa Forssan val-
takunnan uutisiin.

Nikkola ja Toikka ovat saaneet salapo-
liisityössään apua terveystarkastaja Mark-
ku Antolta. Terveystarkastaja kysyy Forssan 
Lehden yleisönosastossa, kenen on vastuu 
homekoulusta.

”Ongelmissa vastuussa olevat piiloutuvat 
puolitotuuksia todentavien tutkimustulos-
ten taakse. Oleellisin ohitetaan, tiloja käyt-
tävät ja vaurioiden takia sairastuvat”, Anto 
kirjoittaa.

Nikkola ja Toikka tekevät homeongel-
masta rikosilmoituksen Forssan poliisille 
toukokuussa 2001. Kesällä valmistuu Hä-
meen työsuojelupiirin lausunto, jonka mu-
kaan koulussa on tapahtunut työsuojelu-
rikos.

Syyskuun 25. päivänä 2001 Forssan polii-
si lopettaa esitutkinnan.

”En katsonut aiheelliseksi tuhlata vähäi-
siä tutkintavoimavarojamme juttuun, jossa 
ketään ei tultaisi asettamaan syytteeseen”, 
rikoskomisario Raimo Nurmijoki peruste-
lee.

Seuraavan yön Nikkola valvoo aamuun 
asti.

Keuhkot huusivat happea.
Kun Nikkola kävelee kadun toi-

selle puolelle ruokalaan, hänen 
on levättävä matkalla. Jalat tuntuvat lyijyl-
tä. Tuntiopettaja pyytää työterveyshuollosta 
lähetettä ammattitautitutkimuksiin.

Nikkola ei saa lähetettä. Kun hän on jää-
nyt lopullisesti sairauslomalle 5. maalis-
kuuta 2001, hän sairastaa virallisesti ve-
renpainetautia.

Lopulta yksityislääkäri kirjoittaa E-lau-
sunnon ammattitautitutkimuksiin.

Nikkola saapuu Työterveyslaitoksen po-
liklinikalle Helsinkiin marraskuussa 2001. 
Korvalääkärin diagnoosi: mikään ei viittaa 
spesifi in sairauteen, ei ammattitautiepäi-
lyä. Ihotautilääkärin diagnoosi: kyseessä ei 
ole ihosairaus. Keuhkolääkärin diagnoosi: 
keuhkojen puolelta tuskin ammattitautia.

Päädiagnoosi on ylähengitysteiden ärsy-
tysoireet.

Neljä erikoislääkäriä toteaa, että Nikko-
la on ”selvästi psyykkisesti ahdistunut”. He 
suosittelevat hänelle psykiatrin konsultaa-
tiota. Hän vastustaa sitä aluksi, mutta hy-
väksyy myöhemmin yhteistyön.

Nikkola ymmärtää, että lääkärien mie-
lestä hänen sairautensa on korvien välis-
sä, luulotautia.

Psykiatrin arvio: ”Tällä erää ei tarvetta 
neurologisiin jatkotutkimuksiin.”

Entinen tuntiopettaja on terve sairas.

Nikkolalla on homekoiran nenä.
Hän törmää homeisiin raken-

nuksiin kotikulmillaan Kankaan-
päässä lähes kaikkialla. Ruokakaupassa, 
linja-autoasemalla, oikeustalossa.

Kotona, punatiilisen omakotitalon työ-
huoneessa, hän alkaa pommittaa viran-
omaisia sähköpostein.

Hän kantelee Etelä-Suomen lääninhalli-
tuksen poliisiosastolle ja valtakunnansyyt-
täjänvirastoon Forssan poliisin päätöksestä 
lopettaa hometalon esitutkinta. Vastaus on 
aina sama: ei aihetta jatkaa esitutkintaa.

Nikkola vimmastuu.
Tammi–helmikuussa 2002 hän lähettää 

kymmenen lisäselvitystä valtakunnansyyt-
täjänvirastoon. Yksi niistä on Etelä-Suo-
men lääninhallituksen sosiaali- ja terveys-
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Ensimmäiset huimauskohtaukset tulevat kuin s  äh

◼ Oppilas Aarno Toikka ja opettaja 
Pekka Nikkola tekivät yhdessä 
rikosilmoituksen homekoulusta.

▶

◼ Aspergillus fumigatus -home.



s  ähköiskut, puolen sekunnin räpsyin.
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osaston päätös. Opiskelija Toikka on tehnyt 
sinne hallintokantelun homekoulusta.

Lääninhallituksen mukaan koulun home-
haitta olisi pitänyt poistaa viimeistään tal-
vella 1996–97.

Kaksi viikkoa myöhemmin, 20. helmi-
kuuta 2002, Nikkola saa postia valtakun-
nansyyttäjänvirastosta. Valtionsyyttäjä on 
määrännyt jatkettavaksi Forssan hometa-
lon esitutkintaa.

Moneen kertaan haudattu juttu kaivetaan 
arkistoista esiin.

O lo on kamala, sanoinkuvaamatto-
man huono.”

Nikkola kirjoittaa päiväkirjaan-
sa tuntojaan ensimmäisen altistustestin 
jälkeen. Hän on palannut Työterveyslaitok-
selle maaliskuussa 2002. Hänelle tehdään 
neljä homealtistustestiä kolmen viikon ai-
kana ammattitaudin selvittämiseksi.

Nikkola makaa vuoteessa yöpuku, poti-
lastakki ja peitto päällä. Silti hän palelee 
horkassa, kuume nousee lähes 39 astee-
seen.

Tutkittava on hengittänyt Aspergillus fu-
migatus -homeuutetta kosteana höyrynä 
suukappaleen läpi. Testin aikana ja sen 
jälkeen hän on antanut useita puhallusko-
keita. Jos puhallusteho putoaisi, se olisi lää-
kärien mukaan merkki keuhkoputken ah-
taumasta, ammattiastmasta.

Puhallustehot eivät putoa, tutkittavalla 
ei ole astmaa.

Päätetään tehdä vielä neljäs testi, toi-
sen kerran Aspergillus fumigatus -uutteel-
la. Kokeen jälkeen tutkittavalta otetaan 
myös BAL-huuhtelunäyte. Huuhtelun so-
lunäytteet tutkii laitoksen patologi Hen-
rik Wolff.

Patologi Wolff on ensimmäinen 20 lääkä-
ristä, joka löytää hengitysoireille syyn.

Lausunnon johtopäätös: ”Tutkittavalla 
todetaan kosteusvauriomikrobien aiheut-
tama allerginen alveoliitti, joka on ammat-
titauti.”

Allerginen alveoliitti tunnetaan homepö-
lykeuhkona. 1980-luvun lopulla, sateisen 
kesän jälkeen, Suomessa sairastui satoja 

maanviljelijöitä homeisista heinistä. Ho-
meitiöt tunkeutuvat keuhkojen ilmarak-
kuloihin, alveoleihin, ja aiheuttavat niissä 
tulehduksen.

”Tutkittava ei saa työssään enää altistua 
kosteusvauriomikrobeille”, Nikkolan lau-
sunnossa muistutetaan.

Nikkola palaa kotiin. Vakuutusyhtiö al-
kaa maksaa hänelle tapaturmaeläkettä am-
mattitautidiagnoosin perusteella.

Mutta oireet eivät katoa.
Kesällä 2002 hänen on mentävä Kan-

kaanpään terveyskeskukseen, jossa hänel-
le annetaan lisähappea hengitysoireiden 
takia.

Mitä altistustesteissä tapahtui? Nikko-
la miettii.

Homealtistusten jälkeen hän reagoi voi-
makkaasti myös ulkoilman homeisiin. 
Syyskuussa 2002 hän vaatii Työterveyslai-
toksen silloiselta pääjohtajalta Jorma Ran-
taselta selvitystä altistustesteistä.

”Palaan asiaan niin pian kuin selvityksen 
valmistuttua on mahdollista tultuani mat-
kalta lokakuun alussa”, pääjohtaja lupaa.

Vuosi vaihtuu, mitään ei kuulu.

Nikkola sulkeutuu neljän seinän si-
sälle.

Kotona hän tuntee olevansa suo-
jassa luonnon homeitiöiltä. Hän uskaltau-
tuu harvakseltaan ulos sulan maan aikaan; 
siellä olisi käytettävä hengityssuojainta.

Työhuoneessaan hän ryhtyy googlaamaan 
tietoa ammattitaudeista ja altistuskokeista. 
Biokemistinä ja mikrobiologina hän tietää, 
mitä etsiä. Hän soittaa läpi viranomaisia, 
tutkijoita, tuomareita ja lääkäreitä.

Nikkola äänittää kaikki puhelut.
Lokakuussa 2003 hän soittaa eräälle sosi-

aali- ja terveysministeriön virkamiehelle.
Nikkola: ”Ne jättää ne ihmiset heitteille 

niiden altistuskokeiden jälkeen.”
Virkamies: ”Juttelin lääkärien kanssa, ne 

on ollut siellä töissä. Kyllä ne altistaa aineil-
le, antaa suuria annoksia.”

Nikkola: ”Ei uskoisi, että pohjoismainen 
hyvinvointivaltio toimii näin.”

Virkamies: ”On siitä ollut puhetta, että ne 
tekee niitä altistuksia kovilla tehoilla.”

Nikkola kiertää sisäilmaseminaareissa. 
Hän nauhoittaa kaiken mahdollisen, myös 
erään työsuojeluvaltuutetun alustuksen Työ-
terveyslaitoksen altistuskokeista.

”Liian monet tutkittavat viestittävät koke-
muksenaan asiakkaan kohtaamisen olevan 
paikoin epäasiallista, epäinhimillistä, jopa 
ihmisarvoa loukkaavaa.”

Entinen tuntiopettaja on muuttunut 
takiaispalloksi lääkärien takissa.

Nikkola on tehnyt kantelun valtio-
neuvoston oikeuskanslerille Työterveyslai-
toksen altistuskokeista loppuvuodesta 2002. 
Kun se ei etene, hän laatii rikosilmoituksen 
laitoksen keuhkolääkäristä keväällä 2004.

Helsingin poliisi päättää lokakuussa, että 
esitutkintaa ei aloiteta. Sen jälkeen Nikko-
la kirjelmöi valtakunnansyyttäjänvirastoon, 
josta asia siirretään Helsingin kihlakunnan-
syyttäjän harkittavaksi.

Syyttäjä toteaa saman kuin poliisi: ei syytä 
epäillä rikosta.

Nikkola vaihtaa strategiaa.
Huoli homesairauksista on näkynyt edus-

kunnassa kirjallisten kysymysten tulvana. 
Niitä on jätetty viidessä vuodessa lähes kak-
sikymmentä. Myös Nikkola päättää kokeil-
la tätä reittiä.

Hän on tavannut Työterveyslaitoksella la-
pualaisen poliisin, joka on sairastunut ho-
mepölykeuhkoon työpaikalla.

Poliisin työtoveri on vanhempi konstaape-
li, kansanedustaja Petri Salo (kok).

Nikkola laatii pohjatekstin kirjalliseen 
kysymykseen. Sen allekirjoittavat Salo, Pek-
ka Kuosmanen (kok) ja Timo Soini (ps). Ky-
symyksessä ihmetellään, miksi homepöly-
keuhkoa ei osata tunnistaa muutoin ”kuin 
altistamalla potilas jopa vaaralliseen tapaan 
oireita aiheuttavalla uutteilla”.

Kosteusvauriohomeiden aiheuttamat am-
mattitaudit ovat kasvaneet selvästi 1990-lu-
vun alusta. Nikkola epäilee, että Työter-
veyslaitos on tehnyt astmadiagnooseja 
vakuutusyhtiöiden toiveesta. Astman kor-
vaaminen tulee vakuutusyhtiöille – ja yh-
teiskunnalle – halvemmaksi kuin homepö-
lykeuhko.

”Tällainen menettely on rikollista sekä ih-
misoikeuksia loukkaavaa”, kirjallisessa ky-
symyksessä kritisoidaan.

Työterveyslaitos vastaa peruspalvelumi-
nisteri Liisa Hyssälän suulla lokakuussa 
2004, että altistustesteihin ”liittyvät tervey-
delliset riskit ovat hyvin pienet”. Vastaukses-
sa vakuutetaan myös, että ”homepölykeuh-
koa epäiltäessä spesifi stä altistuskoetta ei 
suoriteta”.

”Tämä johtuu siitä, että allergisen alveolii-
tin reaktiot saattavat pahimmassa tapauk-
sessa olla palautumattomia.”

Nikkola ei luovuta. Moneen kertaan haudattu Fo  rs

◼ Syyttäjä Timo Luosma (vas.), 
asianosainen Nikkola ja asianajaja 
Vesa-Pekka Lanne oikeuden tauolla.

”
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Vain tästä Nikkola on samaa mieltä mi-
nisterin kanssa: hän ei voi parantua sairau-
destaan.

Nimimerkki nisuiisu ilmestyy Suomi 
24:n homesairauksien keskustelu-
palstalle marraskuussa 2004. Kahta 

vuotta myöhemmin palstan hakukone antaa 
nisuiisulla 749 osumaa.

Nisuiisu on Pekka Nikkola.
Entinen opettaja mestaroi nettipalstan 

homeguruna, mielipidejohtajana. Hän ni-
mittää itseään tutkivaksi homereportteriksi. 
Nikkola on ainoa keskustelija, joka kertoo 
oikean nimensä käyttäjätiedoissa.

Moni sairastunut ottaa häneen yhteyttä 
netin kautta. Nikkola viettää keskustelu-
palstalla ja nettipuhelimessa kuusi tuntia 
päivässä, myös viikonloput.

Hänellä on uskollisia nettifaneja.
Nimimerkki Homeherkkä: ”Jippii nisuii-

su, et tiedäkään sen ilon suuruutta, mitä ole-
massaolosi tällä palstalla minulle tuottaa.”

Nimimerkki Drifter: ”Puhut totta! Näin on 
marjat tässä maassa. Homeesta sairastunei-
ta sumutetaan minkä ehditään.”

Nikkolalla on ydinteesit, joita hän puolus-
taa kärkkäästi homesaitilla.

1. Alle viiden mikrometrin kokoiset 
kosteusvauriomikrobit eivät jää keuhko-
putkeen, vaan ne tunkeutuvat keuhko-
rakkuloihin. Siksi ne eivät voi aiheuttaa 
keuhkoputken ahtaumaa eli astmaa, vaan 
homepölykeuhkon.

2. Työterveyslaitoksen homealtistusko-
keet saavat aikaan keuhkoputkentulehduk-
sen. Puhallustehot putoavat, mistä seuraa 
astmadiagnoosi.

3. Useat tutkittavat sairastavat todellisuu-
dessa homepölykeuhkoa, minkä oireita ho-
mealtistukset pahentavat.

Nimimerkkien suojassa kirjoittavat lää-
kärit vastaavat, että väitteille ei löydy tukea 
lääketieteellisistä julkaisuista. Myös astmaa 
sairastavat pitävät Nikkolan väitteitä liian 
mustavalkoisina ja ehdottomina.

Nimimerkki hilkkaliisa: ”Ei kukaan yksin 
voi tietää kaikesta kaikkea! Ei nyt kaikki kan-
sainväliset tutkimukset voi olla valhetta!”

Nimimerkki Mummu-Smurffi : ”Mitenkä-
hän sen nisuiisun mielenterveyden laita 
on?”

Toukokuussa 2005 Nikkola on taas ter-
ve sairas.

Vakuutusyhtiö lopettaa tapatur-
maeläkkeen maksun. Se katsoo, että Nik-
kola on työkykyinen. Kansaneläkelaitoksen 
kanta on, että työantaja on velvollinen kor-
vaamaan kosteusvauriohomeiden aiheut-
tamat sairauslomat.

Nikkola voisi valittaa päätöksestä tapatur-
malautakuntaan, vakuutusoikeuteen ja kor-
keimpaan oikeuteen, mutta vuosia kestävän 
prosessin lopputulos on epävarma. Töihin-
kään hän ei mielestään kykene; useimmat 
julkiset rakennukset ovat homeessa ja ulkoil-
man homeet aiheuttavat oireita.

Työtön opettaja putoaa työttömyyskas-
san varaan.

Hän ei pysty tilaamaan tuhannen litran 
öljylastia talveksi, 700 euron työttömyys-
korvaus ei riitä siihen. Hän ostaa öljyä 
huoltoasemilta 20 litran kanisterein ja ke-
rää armeijan harjoitusalueelta polttopuuta. 
Sähkölaitos katkaisee toviksi sähköt mak-
samattomien laskujen takia.

Nikkola laskee, että kassan korvaukset 
loppuvat 500 päivän jälkeen, ja kun vaimo 

Fo  rssan homejuttu kaivetaan arkistoista esiin.

▶
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on töissä, toimentulotukeakaan ei makse-
ta.

Viimeinen keino on mennä psykiatrin 
vastaanotolle; työkyvyttömyyseläkkeen saa 
mielenterveysdiagnoosilla.

Hulluksi Nikkola ei suostu.

P oliisilehdessä homejuttua hehkute-
taan ennakkotapauksena.

”Forssan ammatti-instituutti on 
lajissaan ensimmäinen julkinen rakennus, 
jossa homeongelmista käräjöidään.”

Forssan homekoulun esitutkinta valmis-
tuu toukokuussa 2005, samassa kuussa, jol-
loin Nikkolan tapaturmaeläke lopetetaan.

Yli kolmen vuoden tutkinta on tuottanut 
800 sivua materiaalia. Kihlakunnansyyttäjä 
Timo Luosma katsoo, että terveystarkasta-
ja Markku Anto on syyllistynyt tuottamuk-
selliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen. 
Hänen olisi pitänyt valvoa, että koulun pa-
hat homevauriot olisi korjattu 1990-luvun 
loppupuolella.

Nikkola on ällistynyt.
Anto on antanut viisi vuotta aiemmin hä-

nelle ja opiskelija Toikalle koulun vanhoja 
tarkastuspöytäkirjoja. Ilman niitä home-
ongelman laajuus ei olisi koskaan paljastu-
nut. 

Hän kirjoittaa valtakunnansyyttäjänvi-
rastoon.

”Teidän täytyy välittömästi estää tämä niin 
sanottu Forssan homeoikeudenkäynti. (– –) 
Markku Anto on lavastettu syylliseksi.”

Nikkola tekee kantelun syyttäjästä. Al-
kaa taas sähköpostirumba valtakunnan-
syyttäjävirastoon. Samalla hän kirjoittaa 
epäilystä, että heidän kotipuhelintaan on 
kuunneltu vuosia. Hän lähettää tiedustelun 
salakuuntelusta myös Ikaalisten käräjäoi-
keuteen kesäkuussa 2005.

”Koska ja kenelle ja minkä vuoksi olette 
mahdollisesti antanut tällaisen luvan?”

Maaliskuussa 2006 valtakunnansyyttä-
jänvirastosta ilmoitetaan, että valtakunnan-
syyttäjä ei määrää Forssan hometutkimus-
ta laajennettavaksi uusiin henkilöihin.

Salakuunteluepäily ei aiheuta toimenpi-
teitä.

Tamperelaishotellin kabinetista kuu-
luu iloista pulinaa. On 11. marras-
kuuta 2006, isänpäivän aatto.

Uudelle yhdistykselle keksitään nimeä.
”Siniviita ry.”
”Ei, se on liian kokoomuslainen.”
”Alveoli ry.”
”Se on liian lääketieteellinen, nimen pi-

tää jäädä kerralla mieleen tässä informaa-
tiosodankäynnissä.”

”Rakkula ry.”
”Lähteekö kukaan sellaiseen mukaan?”
Pöydän takaa kuuluu möreä naurunpyrs-

kähdys. Pekka Nikkola pyytää puheenvuo-
ron.

”Rakkula ry, se on ihan yliveto!”

Harmaana lauantai-iltapäivänä syn-
tyy homesairaiden ”valtakunnalli-
nen etujärjestö”, Rakkula ry.

Paikalle on kerääntynyt kymmenkunta 
ihmistä ympäri Suomea. Useimmat heis-
tä ovat löytäneet toisensa netin homesai-
raiden keskustelusivulta. Työtön opettaja 
Nikkola valitaan yhdistyksen palkattomak-
si toiminnanjohtajaksi.

Perustamiskokouksessa päätetään, että 
uusia jäseniä hyväksytään vain esityksestä 
tai hakemuksesta. 

”Hylkäämme sellaiset hakijat, jotka voi-
vat olla sabotöörejä”, eräs mies peruste-
lee.

Työterveyslaitos on vastannut muutamaa 
viikkoa aiemmin peruspalveluministeri 
Hyssälän nimissä uuteen, kansanedustaja 
Petri Neittaanmäen (kesk) kirjalliseen ky-
symyksen altistustestien vaarallisuudesta. 
Nikkola on laatinut myös tämän kysymyk-
sen kysymysosan.

Ministeri on todennut vastauksessaan, 
että 800:ssa vuosittain tehtävässä altistus-
kokeessa ”potilaan terveyttä vaarantavia 
komplikaatioita ei ole esiintynyt”.

Vastaus ei vakuuta uuden yhdistyksen pe-
rustajajäseniä.

”Kosteusvauriomikrobien pakkohengit-
tämisen on loputtava”, vaaditaan Rakku-
la ry:n toimintasuunnitelmassa vuodelle 
2007.

Nikkola kertoo kokouksessa, että Fors-
san homeoikeudenkäynti alkaa pian, 15. 
marraskuuta. Hän on jo lähettänyt asian-
ajajalleen Vesa-Pekka Lanteelle sähköpos-
tia:

”Ei meidän Herramme salli enää sellais-
ta, että tämä homesairaiden julma kohte-
lu jatkuu. Se loppuu nyt tämän Forssan oi-
keudenkäynnin myötä.”

Nikkola etsii vapaan parkkipaikan 
Forssan kaupungintalon edustalta. 
Hän suuntaa salkku kädessä aulaan 

ja nousee hissillä neljänteen kerrokseen. 
Harmaan päivän sade pisaroi ikkunoissa.

Ovessa on valkoinen lappu: Markku Anto 
vastaan asianosaiset.

Pienessä kokoushuoneessa penkit loppu-
vat. Laamanni Juhani Hirvonen perustelee 
tiedotusvälineille poikkeuksellista käräjä-
salia: myös Forssan ja Loimaan oikeustalot 
ovat homeessa.

”Halusimme välttää mahdollisuuden, että 
aiheutamme asianosaisille terveyshaittaa.”

Istunnon aluksi asianajajat ilmoittavat vii-
den asianosaisen korvausvaatimukset. Nik-
kola vaatii kivusta ja särystä, pysyvästä viasta 
ja haitasta, lääkekuluista sekä ansiotulojen 
menetyksistä eläkeikään asti lähes puolta 
miljoonaa euroa.

Nikkola haluaa esittää oikeudelle oman 
lausuntonsa. Siinä on kaikki mitä hän on 
kuudessa vuodessa selvittänyt. Lausuntoa 
on 13 sivua, liitteitä 35 sivua.

Nikkolan kuulemiseen on varattu puoli 
tuntia aikaa. ”Meillä on tässä pieni yhteen-
sovittamisongelma”, hänen asianajajansa 
Lanne tuskailee.

Laamanni Hirvonen tekee kompromis-
siehdotuksen. Nikkola saa lukea liuskan 
yhteenvedon lausunnostaan oikeudelle vii-
meisenä päivänä, loppupuheenvuorojen ai-
kana.

Oikeus kuulee entistä tuntiopettajaa. Kyl-
lä, hän koki lyhyitä huimausoireita, hengen-
ahdistusta. Kyllä, häntä hoidettiin veren-
painepotilaana. Kyllä, työterveyshuolto oli 
tietoinen ongelmasta jo 1990-luvulla.

Lopuksi syytetyn asianajaja kysyy, oliko 
terveystarkastaja Anto ainoa myönteinen 
viranomaiskontakti.

Nikkola nostaa katseensa pöydästä.
”Kyllä, keltään muulta en saanut apua.” 
Sitten hän lisää: ”Varmaan läsnäolijat 

kummastelevat, miksi Anto on syytteessä.”
Sali hiljenee.

Rakennusta ei uskoisi entiseksi ho-
metaloksi.

Nikkola on lähtenyt piipahta-
maan Forssan ammatti-instituutissa oike-
uden ruokatauolla. Taloon on uusittu katto 
pitkine räystäineen ja vaihdettu ehjät seinä-
elementit.

Tuntiopettaja laatii kanteluita, mestaroi netissä   ja

◼ Tuntiopetteja sai ensimmäiset 
huimauskohtaukset pienessä audito-
riossa.

▶
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ä   ja lobbaa kansanedustajia.

◼ Laamanni Juhani Hirvonen 
keskustelee Nikkolan kanssa.

◼ Nelosen uutiset haastattelee 
syytettyä Markku Antoa.
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Entinen tuntiopettaja avaa tutun G-talon 
oven. Hän pysähtyy rehtorin huoneen eteen. 
Sieltä löytyivät ensimmäiset homepesäkkeet 
yli kymmenen vuotta sitten. Nikkola viittoilee 
kirjastoon; sielläkin hän sai pahoja oireita.

Hän nousee hitaasti raput toiseen kerrok-
seen. Tietokoneluokkaa vastapäätä on pie-
ni auditorio.

Nikkola astuu sisään. Tässä, auditorion 
etuosassa, iskivät ensimmäiset huimaus-
kohtaukset. Nyt tila on remontoitu.

Hän nuuskuttaa ilmaa. Nenän limakal-
voa pistää.

”Täällä on yhä hometta.” SK

Forssan käräjäoikeus hylkäsi viime perjan-
taina syytteet terveystarkastaja Markku An-
toa vastaan. Pekka Nikkolan ja neljän 
opiskelijan vahingonkorvausoikeudenkäynti 
alkaa ensi vuoden alkupuolella. 

Kansanterveyslaitos on arvioi-
nut, että jopa miljoona suoma-
laista saa ärsytysoireita homeis-
ta. Heistä 250 000 on herkistynyt 

niille.
”Jos lapset lasketaan mukaan, vai-

keasti oirehtivia on kymmeniä tuhan-
sia”, ylilääkäri Tuula Putus sosiaali- ja 
terveysministeriöstä arvioi.

Vaikeasti sairastuneet saavat oireita jo 
pienistä pitoisuuksista. Kun oireet ilme-
nevät, on pakko paeta julkisilta paikoilta, 
kuten teatterista, bussista tai kaupasta.

”Heidän oireensa saatetaan leimata 
psyykkisiksi, vaikka ne ovat täysin mitat-
tavia”, Putus sanoo.

Tiukan korvauslinjan takia pysyvästi 
sairaat voivat jäädä tyhjän päälle. Monen 
hulluksi leimatun on lopulta pakko hy-
väksyä ”hullun paperit”.

”Mielenterveysdiagnoosit ovat lisään-
tyneet, niillä saa eläkepaperit”, Putus 
sanoo.

Kun työn ja terveyden menettänyt 
ihminen joutuu kiistelemään korvauksis-
ta vuosikausia, voi murtua myös mielen-
terveys.

”Ei ihme, että sairastuneet ahdistuvat 
myös psyykkisesti.”

Forssan homekoulussa 40 prosenttia 
opettajista ja oppilaista oireili, muutamat 
vakavasti. Putus pitää hometta edelleen 
merkittävänä ympäristö- ja terveys-
ongelmana, vaikka monia kohteita on 
yritetty korjata.

”Lapsia ja nuoria pitäisi ehdottomasti 
suojella homeilta.”

Suomi on homekoulujen maa. Helsin-
gin teknillisen korkeakoulun tutkimuk-
sen mukaan jopa 80 prosenttia kouluis-
ta kärsii kosteusvaurioista käyttöiän 
aikana. Niistä puolta olisi tutkittava lisää 
tai korjattava. Toisen selvityksen mukaan 
yli 70 pääkaupunkiseudun päiväkodeista 
on vaurioitunut.

Joka viidennessä koulussa näkyy tai 
haisee home. Koulussa voi olla 5–15 ho-
melähdettä.

Ylilääkäri Tuula Putusta kuultiin 
todistajana Forssan homekoulujutussa. 
”Forssan ammatti-instituutti oli tyypilli-
nen monivaurioinen koulu”, hän vahvis-
taa. ▪

◼ Homekouluun on rakennettu uusi 
katto ja vaihdettu seinäelementit.

Hulluiksi leimatut

▶

▶ Lisää homeesta www.suomenkuvalehti.fi 


