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Miksi Ruotsin puolella 
kaikki on paremmin?
POKKITÖRMÄILIJÄ

ANTTI ERVASTI
antti.ervasti@kaleva.fi

O n se sanottu ennenkin 
katkeraan, kateuden 
viherryttämään sä-

vyyn: Ruotsissa on kaikki aina 
niin paljon paremmin. Näin  
on myös Oulumme sisarkau- 
pungiksi sanotussa Luulajassa.

Tulo kaupungin keskustaan 
tekee vaikutuksen: Aivan kes-
kustan rantaan jokisuistoon on 
tehty leveä luistelupaana, jossa 
arkisena torstaipäivänä näyttää 
olevan kovasti käyttäjiä. Alku-
kiekuran kohdalla lukee iloisen 
oranssein jättikirjaimin Luleå.

Rataa on pidetty siinä tois-
takymmentä talvea, ja pituut-
ta sille on kertynyt vuosien saa-
tossa yli kilometri.

Miten samanlaisessa jään 
ja lumen kaupungissa, Oulus-
sa? Joinakin talvina syrjemmäl-
le 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 ra-
kennuksen, joka päihittää men-
nen tullen oman torinrantam-
me monumentaalit, kaupungin- 
kirjaston ja teatteritalon. Se on 
Kulturens hus, kaupungin kult-
tuuritalo, jossa on kirjasto, kon-
serttisaleja, taidemuseo, konfe-
renssitiloja, monitoimitila, kah-
viloita ja ravintoloita.

Erotuksena meikäläisiin kult-
tuuripaikkoihin ihmiset käyttä-

vät niitä innokkaasti. Kulunut 
sanonta, kaupunkilaisten olo-
huone, pitää luulajalaisten mu-
kaan täysin paikkansa.

Meillähän suunnitellaan, et-
tä Oulun taidemuseo, Tietomaa 
ja Pohjois-Pohjanmaan museo 
koottaisiin saman katon alle 
museo- ja tiedekeskus Luupik-
si johonkin kohtaan kaupun-
kia. Siitä voisi tulla samantapai-
nen kuin Luulajan Kulturens 
hus mutta ei lähellekään yhtä 
monipuolinen kaupunkilaisten 
kohtaamispaikka.

Vaikka Luulaja on väkiluvul-
taan pienempi kaupunki kuin 
Oulu, sen keskusta näyttää jopa 
hieman suuremmalta kuin Ou-
lun kaupungin keskusta. Palve-
luiltaan Luulajan keskusta näyt-
tää matkailijalle jotenkin pal-
jon houkuttelevammalta kuin 
Oulu. Erilaisia kivijalkakauppo-
ja riittää, ja kohtuullisen kokoi-
sia korttelikauppakeskuksia on 
useita. Meillähän sellaisia on 
tällä hetkellä vain se yksi.

Luulaja kommunin kunnan-
viskaalit kehuvat alueen vähäis-
tä työttömyyttä, vahvaa elinkei-
noelämää, kaunista luontoa ja 
kehittynyttä ilmastopolitiikkaa. 
Hampurilaisketjun tuotanto-
kin aiotaan muuttaa ei vain il-
mastoneutraaliksi, vaan peräti 
ilmastopositiiviseksi. Miten ih-
meessä semmoinen voi onnis-
tua? Voi se ruotsalaisilta.

Niin hyvältä kaikki kuulos-
taa, että asumaanhan sinne pi-
täisi päästä. Vai alkaisiko ruot-
salainen ylipositiivisuus jossa-
kin vaiheessa jyrsimään periou-
lulaista jurniskoa? Ja mikä tär-
keintä: pääsisikö siellä sauno-
maan?6

PASI KLEMETTILÄ
OULU

Vireille pantujen konkurssien mää-
rä kasvoi Pohjois-Pohjanmaalla 
tammikuussa vajaat 27 prosenttia  
viime vuoden tammikuuhun ver-
rattuna. 

Samaan aikaan konkurssien 
määrä koko maassa väheni tammi-
kuussa 2019 edellisvuodesta 17,2 
prosenttia.

Tilastokeskuksen tietojen mu-
kaan tammikuussa 2019 pantiin  
koko maassa vireille 245 konkurs-
sia, mikä on 51 konkurssia vähem-
män kuin vastaavana ajankohtana 
vuotta aiemmin. 

Vaikka konkurssimäärän kehitys 
näyttää nyt Pohjois-Pohjanmaalla 
äkkiseltään huolestuttavalta, luke-
mista ei kannata huolestua.

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien toi-
mitusjohtaja Marjo Kolehmainen 
toteaa, että vireille laitettujen kon-
kurssien kappalemäärä on se lu-
ku, jota kannattaa verrata historial- 
liseen kehitykseen. Tammikuussa 
oli Pohjois-Pohjanmaalla neljä kon-
kurssia enemmän kuin viime vuon-
na samaan aikaan.

Kolehmaisen mukaan konkurs-
sien määrät ovat olleet hyvin al-
haalla viime vuosina.

– Oulussa oli viime vuonna  66 
konkurssia. Sitä matalampi luku 
vuoden 2003 jälkeen oli vuonna 
2004, jolloin oli 58 konkurssia, Ko-
lehmainen sanoo.

Hänen mukaansa yritysten han-
kaliin tilanteisiin on nykyään aiem-
paa moninaisempia apukeinoja.

– Konstit ja keinot hallita tilan-
netta ovat paremmat. Konkurssi ei 
ole ensimmäinen vaihtoehto, Ko-
lehmainen sanoo.

Sekin pitää muistaa, että kon-
kurssin vireille tulo ei läheskään 
aina merkitse yrityksen tai amma-
tinharjoittajan ”konkurssiin mene-
mistä” ilmaisun varsinaisessa mer-
kityksessä. 

Konkurssi oikeudenkäyntinä on 
mutkikas ja monia vaiheita käsit-
tävä oikeusprosessi, jonka eri vai-
heissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiasiamies Helena Kont-
kanen sanoo, ettei konkurssiluku-
jen muutoksista kannata tehdä ko-

vin pitkälle meneviä johtopäätöksiä.
Konkurssien määrä vaihtelee jat-

kuvasti kovasti prosentuaalisesti, 
etenkin kuukausitasolla. Kontka-
sen mukaan puolen vuoden ajan-
jaksosta voi jo ehkä päätellä jotain.

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

Konkurssien lukumäärät 
pysyneet alhaisina

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

Lähde: Tilastokeskus Marika Säkkinen
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Huimauskohtauksen 
saanut Vanhanen 
vietiin sairaalaan
HELSINKI. Keskustan kansanedus-
taja Matti Vanhanen sai huimaus-
kohtauksen kesken vaalitilaisuu-
tensa espoolaisessa kauppakes-
kuksessa. Hänet kiidätettiin ambu-
lanssilla Jorvin sairaalaan. Lännen 
Media tavoitti sairaalassa tutki-
muksissa olevan Vanhasen sairaa-
lasta sunnuntai-iltapäivänä.

– Pahin vaihe on jo mennyt ohit-
se ja olo on huomattavasti kohen-
tunut ja tasaantunut. Minulle teh-
dään jatkotutkimuksia, Vanhanen 
kommentoi sunnuntaina.

– En ole lääkäri, mutta maallik-
kokäsitykseni mukaan tämä saat-
taa liittyä viime viikolla todettuun 

keuhkoputkentulehdukseen. 
Vanhanen kertoo myös äänensä 

olleen poissa hieman pidempään 
flunssan vuoksi ja saaneensa tu-
lehdukseensa antibioottikuurin.

Tilanne säikäytti hieman, sillä 
vastaavaa, nopeasti edennyttä hui-
mausta hän ei ole ennen kokenut.

– Keskustelin tilaisuudessa ih-
misten kanssa ensin seisaallani 
ja vähitellen olo rupesi heikenty-
mään. Sitten ajattelin, että on pa-
rasta istua. Jatkoin juttelua ja kah-
vittelin. Olo heikentyi ja heiken-
tyi. Onneksi läsnä oli hoitokoulu-
tuksen saaneita. Joku heistä soitti 
ambulanssin, itse en sitä pyytänyt. 
Kiitos heille siitä, Vanhanen kertaa 
vaalitilaisuuden tapahtumia.

Vanhasen sairauskohtaukses-
ta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sano-
mat. LM

Jäteveden-
puhdistamon katto 
sortui Kuusamossa
KUUSAMO. Kuusamon kirkonky-
län jätevedenpuhdistamon ilmas-
tusaltaiden katto sortui myöhään 
lauantai-iltana. Torankijärveen 
ei päässyt käsittelemätöntä vet-
tä, mutta puhdistamon lupaehdot 
ylittyivät noin 12 tunnin ajan fosfo-
rin osalta.

Kuusamon Evon toimitusjohta-
jan Mika Mankisen mukaan sor-
tumisen syynä oli ilmeisesti lumi-
kuorma, vaikka katolla ei ollutkaan 
paksusti lunta. Lämpötila oli Kuu-
samossa sortumisaikana nollassa. 

Romahtaneita kattorakenteita 
poistettiin ilmastusaltaiden päältä 
koko sunnuntain. 

Evon tiedotteen mukaan puhdis-
tamon katon sortumisen jälkeen 
Torankijärveen meni jätevettä, jon-
ka fosforiarvo oli 0,7 mg/litra. Täl-
lä arvolla ehti jätevettä mennä To-
rankijäveen lauantai-illan ja sun-
nuntaiaamupäivän välillä yhteensä 
noin 300–400 kuutiota. KALEVA

Lauha sää  
jatkuu Oulussa  
alkuviikon ajan
OULU. Sää jatkuu Oulussa lämpi-
mänä ainakin maanantain ja tiis-
tain ajan. Odotettavissa on muu-
taman asteen lämpötiloja sekä na-
vakkaa tuulta.

– Lämpötila on maanantaina 
neljän asteen paikkeilla ja sitten 
tiistaina se käy välillä nollan tie-

noilla, hitusen voi olla pakkasta-
kin. Maanantaina on myös aika 
tuulinen keli, joka saa ilman tuntu-
maan 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 pal-
jon, mutta myös aurinkoisia päiviä 
nähdään, Latvala sanoo.

Loppuviikkoa kohden sää muut-
tuu jälleen talvisemmaksi.

– Keskiviikosta lähtien on mah-
dollista, että päästään viiteen pak-
kasasteeseen päiväsaikaan. Lop-
puviikosta yöllä pakkasta voi olla 
jo 10-15 astetta.

Myös muun Suomen ennusteet 
ovat samankaltaisia kuin Oulus-
sa.KALEVA


