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UUTISeT

Pasi Klemettilä
Oulu

OYSin avohoitotalossa avattiin 
maanantaina R-kioski, joka on si-
käli harvinaisuus, että kyseessä on 
ensimmäinen sairaalan yhteydessä 
oleva R-kioski Suomessa. 

Ruotsissa ja Norjassa niitä on jo 
entuudestaan.

Kioski palvelee niin sairaalan asi-
akkaita, henkilökuntaa kuin vierai-
lijoitakin. 

Aluepäällikkö Niko Lassilan 
mukaan R-kioski haluaa olla siellä, 
missä ihmiset ovat.

– Sairaalassa tällaiselle kioskille 
on kysyntää, Lassila uskoo.

– Avohoitotalon kioskissa on 
myös salaattibaari, joka on ainut-
laatuinen asia verrattuna muihin 
kioskeihin, Lassila sanoo.

alkoholia, tupakkaa ja nikotiinin 
korvaustuotteita ei avohoitota-
lon kioskissa myydä, mutta muu-
ten sen valikoima on samanlainen 
kuin missä tahansa kioskissa, sa-
laattibaaria lukuun ottamatta. 

Kooltaan myymälä on tavallisen 
kioskin kokoinen.

Oulun alueella on parikymmen-
tä R-kioskia. Niiden määrä on pysy-
nyt viime vuodet samana. 

R-kioski on osa norjalaiseen Rei-
tan Group -yhtiöön kuuluvaa Rei-
tan Convenience -yhtiötä. Suo-
messa sillä on noin 620 myymä-
lää, jotka toimivat franchising-pe-
riaatteella.6

R-kioski tuli sairaalaan

Kauppias Pasi Lunkin vetämä R-kioski OYSin avohoitotalossa on  
Suomen ainoa R-kioski sairaalan yhteydessä.

PeKKa moliis
STT, Kajaani 

Vain 19 metriä erotti varusmie-
hen varmasta kuolemasta Rova-
järven tykistöleirillä toukokuus-
sa 2013. Väärin suunnatut kol-
me kenttätykkiä sylkivät kra-
naatit 1,5 kilometriä väärään 
suuntaan ja yksi kranaateista is-
keytyi aivan tulenjohtopaikalla 
olleiden varusmiesten viereen.

– Kuulin kun ne kranaatit läh-
tivät ja sekuntia myöhemmin 
huomasin, että ne ei mene sin-
ne minne pitää. Lensin räjäh-
dyksen voimasta puolitoista 
metriä ja päälleni satoi maata ja 
pään kokoista kiveä. Kuulin vie-
lä kahden kranaatin lentävän 
yli, muisteli tapahtumia Vaasan 
seudulla asuva nuorukainen.

mies seisoi kaikkein lähimpänä 
osumakohtaa. Elämä on men-
nyt sekaisin, vaikka tapahtu-
mista on jo yli 2,5 vuotta aikaa.

– Vuoden verran harhailin it-
sekseni ongelmien kanssa. Kes-
kittymiskyky kärsi unettomuu-
desta, se taas vaikutti ihmissuh-
teisiin, nuorukainen kertoi Kai-
nuun käräjäoikeudessa.

Toinen leirille osallistunut oli 
20 metrin päässä kranaatin jät-
tämästä kraatterista.

– Ajattelin kuvata niitä am-

muntoja. Seisoin kranaatin pu-
toamispaikalla vain minuuttia 
ennen onnettomuutta. Siirryin 
kuitenkin paremmalle paikalle 
kuvaamaan ja hetkeä myöhem-
min kranaatti osui siihen, mis-
sä hetkeä aiemmin olin ollut, 
kertasi asianomistajana kuul-
tu nuorukainen tapahtumia oi-
keudessa.

Kaikkiaan viisi varusmiestä ha-
kee korvauksia kuulon alenemi-
sen, tinnituksen tai erilaisten 
pelko- ja masennustilojen joh-
dosta. Haettujen korvaussum-
mien suuruus vaihtelee 500 eu-
rosta 25 000 euroon.

1 500 metriä sivuun pääty-
neet laukaukset ammuttiin Kai-
nuun prikaatin tykistöleirillä 
toukokuussa 2013.

Syyttäjä vaatii jutussa kahdel-
le kantahenkilökunnan jäsenel-
le sakkorangaistuksia vamman-
tuottamuksesta ja tuottamuk-
sellisesta palvelusrikoksesta.

Molemmat kiistivät syytteet, 
mutta jaosvalvojana toiminut 
luutnantti myönsi aiheutta-
neensa virheen, kun oli sekoit-
tanut lavetin suunnan ja am-
munnan perussuunnan. Suun-
tauksessa virhe oli sata piirua 
eli muutamia asteita. Luutnant-
ti on sittemmin eronnut puolus-
tusvoimien palveluksesta.6

Sadan piirun virhe 
oli olla kohtalokasHarri Hemmilä
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