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Konkurssien lukumäärät
pysyneet alhaisina
VELI-JUKKA MUSTAJÄRVI/ARKISTO

PASI KLEMETTILÄ
OULU

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi Pohjois-Pohjanmaalla
tammikuussa vajaat 27 prosenttia
viime vuoden tammikuuhun verrattuna.
Samaan aikaan konkurssien
määrä koko maassa väheni tammikuussa 2019 edellisvuodesta 17,2
prosenttia.
Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammikuussa 2019 pantiin
koko maassa vireille 245 konkurssia, mikä on 51 konkurssia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana
vuotta aiemmin.
Vaikka konkurssimäärän kehitys
näyttää nyt Pohjois-Pohjanmaalla
äkkiseltään huolestuttavalta, lukemista ei kannata huolestua.
Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen
toteaa, että vireille laitettujen konkurssien kappalemäärä on se luku, jota kannattaa verrata historialliseen kehitykseen. Tammikuussa
oli Pohjois-Pohjanmaalla neljä konkurssia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.
Kolehmaisen mukaan konkurssien määrät ovat olleet hyvin alhaalla viime vuosina.
– Oulussa oli viime vuonna 66
konkurssia. Sitä matalampi luku
vuoden 2003 jälkeen oli vuonna
2004, jolloin oli 58 konkurssia, Kolehmainen sanoo.
Hänen mukaansa yritysten hankaliin tilanteisiin on nykyään aiempaa moninaisempia apukeinoja.
– Konstit ja keinot hallita tilannetta ovat paremmat. Konkurssi ei
ole ensimmäinen vaihtoehto, Kolehmainen sanoo.
Sekin pitää muistaa, että konkurssin vireille tulo ei läheskään
aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan ”konkurssiin menemistä” ilmaisun varsinaisessa merkityksessä.
Konkurssi oikeudenkäyntinä on
mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.
Konkurssiasiamies Helena Kontkanen sanoo, ettei konkurssilukujen muutoksista kannata tehdä ko-

Huimauskohtauksen
saanut Vanhanen
vietiin sairaalaan
HELSINKI. Keskustan kansanedustaja Matti Vanhanen sai huimauskohtauksen kesken vaalitilaisuutensa espoolaisessa kauppakeskuksessa. Hänet kiidätettiin ambulanssilla Jorvin sairaalaan. Lännen
Media tavoitti sairaalassa tutkimuksissa olevan Vanhasen sairaalasta sunnuntai-iltapäivänä.
– Pahin vaihe on jo mennyt ohitse ja olo on huomattavasti kohentunut ja tasaantunut. Minulle tehdään jatkotutkimuksia, Vanhanen
kommentoi sunnuntaina.
– En ole lääkäri, mutta maallikkokäsitykseni mukaan tämä saattaa liittyä viime viikolla todettuun

Miksi Ruotsin puolella
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Konkurssien lukumäärä vaihtelee kuukausittain paljon. Konkurssi on
mutkikas oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkursseja ollut viime vuosina vähän
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vin pitkälle meneviä johtopäätöksiä.
Konkurssien määrä vaihtelee jatkuvasti kovasti prosentuaalisesti,
etenkin kuukausitasolla. Kontkasen mukaan puolen vuoden ajanjaksosta voi jo ehkä päätellä jotain.

Myös verottajan aktiivisuus
hakea yrityksiä konkurssiin on
vaihdellut. Viime vuonna verottaja aktivoitui edellisvuotisesta,
jolloin konkurssien määrä taas
kasvoi.6

keuhkoputkentulehdukseen.
Vanhanen kertoo myös äänensä
olleen poissa hieman pidempään
flunssan vuoksi ja saaneensa tulehdukseensa antibioottikuurin.
Tilanne säikäytti hieman, sillä
vastaavaa, nopeasti edennyttä huimausta hän ei ole ennen kokenut.
– Keskustelin tilaisuudessa ihmisten kanssa ensin seisaallani
ja vähitellen olo rupesi heikentymään. Sitten ajattelin, että on parasta istua. Jatkoin juttelua ja kahvittelin. Olo heikentyi ja heikentyi. Onneksi läsnä oli hoitokoulutuksen saaneita. Joku heistä soitti
ambulanssin, itse en sitä pyytänyt.
Kiitos heille siitä, Vanhanen kertaa
vaalitilaisuuden tapahtumia.
Vanhasen sairauskohtauksesta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat. LM

Jätevedenpuhdistamon katto
sortui Kuusamossa
KUUSAMO. Kuusamon kirkonkylän jätevedenpuhdistamon ilmastusaltaiden katto sortui myöhään
lauantai-iltana. Torankijärveen
ei päässyt käsittelemätöntä vettä, mutta puhdistamon lupaehdot
ylittyivät noin 12 tunnin ajan fosforin osalta.
Kuusamon Evon toimitusjohtajan Mika Mankisen mukaan sortumisen syynä oli ilmeisesti lumikuorma, vaikka katolla ei ollutkaan
paksusti lunta. Lämpötila oli Kuusamossa sortumisaikana nollassa.
Romahtaneita kattorakenteita
poistettiin ilmastusaltaiden päältä
koko sunnuntain.

n se sanottu ennenkin
katkeraan, kateuden
viherryttämään sävyyn: Ruotsissa on kaikki aina
niin paljon paremmin. Näin
on myös Oulumme sisarkaupungiksi sanotussa Luulajassa.
Tulo kaupungin keskustaan
tekee vaikutuksen: Aivan keskustan rantaan jokisuistoon on
tehty leveä luistelupaana, jossa
arkisena torstaipäivänä näyttää
olevan kovasti käyttäjiä. Alkukiekuran kohdalla lukee iloisen
oranssein jättikirjaimin Luleå.
Rataa on pidetty siinä toistakymmentä talvea, ja pituutta sille on kertynyt vuosien saatossa yli kilometri.
Miten samanlaisessa jään
ja lumen kaupungissa, Oulussa? Joinakin talvina syrjemmälle Oritkariin tai Oulunsalon ja
Hailuodon välille on jääratoja
saatu aikaan, mutta keskustan
tuntumaan aurattava jääpaana
on jäänyt aina puheen tasolle.
Vasemmalla puolella tulija
näkee upean modernin ison rakennuksen, joka päihittää mennen tullen oman torinrantamme monumentaalit, kaupunginkirjaston ja teatteritalon. Se on
Kulturens hus, kaupungin kulttuuritalo, jossa on kirjasto, konserttisaleja, taidemuseo, konferenssitiloja, monitoimitila, kahviloita ja ravintoloita.
Erotuksena meikäläisiin kulttuuripaikkoihin ihmiset käyttä-

Evon tiedotteen mukaan puhdistamon katon sortumisen jälkeen
Torankijärveen meni jätevettä, jonka fosforiarvo oli 0,7 mg/litra. Tällä arvolla ehti jätevettä mennä Torankijäveen lauantai-illan ja sunnuntaiaamupäivän välillä yhteensä
noin 300–400 kuutiota. KALEVA

Lauha sää
jatkuu Oulussa
alkuviikon ajan
OULU. Sää jatkuu Oulussa lämpimänä ainakin maanantain ja tiistain ajan. Odotettavissa on muutaman asteen lämpötiloja sekä navakkaa tuulta.
– Lämpötila on maanantaina
neljän asteen paikkeilla ja sitten
tiistaina se käy välillä nollan tie-

vät niitä innokkaasti. Kulunut
sanonta, kaupunkilaisten olohuone, pitää luulajalaisten mukaan täysin paikkansa.
Meillähän suunnitellaan, että Oulun taidemuseo, Tietomaa
ja Pohjois-Pohjanmaan museo
koottaisiin saman katon alle
museo- ja tiedekeskus Luupiksi johonkin kohtaan kaupunkia. Siitä voisi tulla samantapainen kuin Luulajan Kulturens
hus mutta ei lähellekään yhtä
monipuolinen kaupunkilaisten
kohtaamispaikka.
Vaikka Luulaja on väkiluvultaan pienempi kaupunki kuin
Oulu, sen keskusta näyttää jopa
hieman suuremmalta kuin Oulun kaupungin keskusta. Palveluiltaan Luulajan keskusta näyttää matkailijalle jotenkin paljon houkuttelevammalta kuin
Oulu. Erilaisia kivijalkakauppoja riittää, ja kohtuullisen kokoisia korttelikauppakeskuksia on
useita. Meillähän sellaisia on
tällä hetkellä vain se yksi.
Luulaja kommunin kunnanviskaalit kehuvat alueen vähäistä työttömyyttä, vahvaa elinkeinoelämää, kaunista luontoa ja
kehittynyttä ilmastopolitiikkaa.
Hampurilaisketjun tuotantokin aiotaan muuttaa ei vain ilmastoneutraaliksi, vaan peräti
ilmastopositiiviseksi. Miten ihmeessä semmoinen voi onnistua? Voi se ruotsalaisilta.
Niin hyvältä kaikki kuulostaa, että asumaanhan sinne pitäisi päästä. Vai alkaisiko ruotsalainen ylipositiivisuus jossakin vaiheessa jyrsimään perioululaista jurniskoa? Ja mikä tärkeintä: pääsisikö siellä saunomaan?6

noilla, hitusen voi olla pakkastakin. Maanantaina on myös aika
tuulinen keli, joka saa ilman tuntumaan vähän viileämmältä kuin se
on, päivystävä meteorologi Anna
Latvala Forecalta kertoo.
Myös sadekuuroja voi tulla.
– Sää on vaihtelevaa, mitään
suuria sateita ei kuitenkaan pitäisi
olla. Pilvisyys vaihtelee melko paljon, mutta myös aurinkoisia päiviä
nähdään, Latvala sanoo.
Loppuviikkoa kohden sää muuttuu jälleen talvisemmaksi.
– Keskiviikosta lähtien on mahdollista, että päästään viiteen pakkasasteeseen päiväsaikaan. Loppuviikosta yöllä pakkasta voi olla
jo 10-15 astetta.
Myös muun Suomen ennusteet
ovat samankaltaisia kuin Oulussa.KALEVA

