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Riikka Marjomaa
Kaleva

OULU Oulun katukuva kokee ke-
vättalvella merkittävän muutok-
sen. Kaupungin keskustan lie-
peiltä kaadetaan reilusti yli sata 
ruhtinaanpoppelia.

Poisto-operaatio on kaikkien 
aikojen suurin siinä mielessä, et-
tei aiemmin ole poistettu näin 
paljon yhtä lajia kerralla. Muu-
tos on merkittävä myös siksi, et-
tä ruhtinaanpoppelit ovat suuri-
kokoisia, näyttäviä puita, joiden 
korvaaminen yhtä näyttävillä 
puilla on vaikeaa.

25-metrisiksi kasvavia puita, 
jotka menestyvät pohjoisen ko-
vassa ilmastossa, on vähän tar-
jolla. Ne puut, joilla poistettavat 
puut on päätetty korvata, eivät 
koskaan kasva ruhtinaanpoppe-
lin mittoihin.

”Esimerkiksi laakeripoppelia 
haluaisimme istuttaa enemmän, 
koska se on ruhtinaanpoppelin 
tavoin iso ja pohjoisessa menes-
tyvä puu. Sitä on kuitenkin vai-
kea saada, koska etelän taimis-
toilla ei ole sitä tarjota”, kaupun-
ginpuutarhuri Taina Penttilä 

Oulun kaupungin katu- ja viher-
palveluista harmittelee.

Ruhtinaanpoppeleista halu-
taan eroon, koska niiden pölyä-
minen on koettu hankalaksi. Sie-
menhahtuvat takertuvat vaattei-
siin ja etsivät tiensä jopa hengi-
tyselimiin. Itse puut olisivat vie-
lä elinkykyisiä.

Kymmeniä valitussoittoja

Pölykautena kesä- ja heinäkuun 
vaihteessa Oulun kaupungille 
tulee yleensä kymmenittäin vali-
tussoittoja poppeleista.

”Viime vuosina soittoja on tul-
lut yhä enemmän. Palautteeseen 
oli pakko vastata”, Penttilä ker-
too.

Ruhtinaanpoppeleita kaade-
taan ensi maanantaista alkaen, 
ja työ aloitetaan Höyhtyän Ah-

jopuistosta. Sieltä edetään Lin-
tulammentien vartta pitkin Kol-
laanpuistoon ja Yrjö Kallisen 
puistoon, Teuvo Pakkalan puis-
toon ja Ratakadulle. Tämän jäl-
keen kaadetaan puita Kirkkoka-
dulla ja Kyösti Kallion puistossa.

Kyösti Kallion puisto on aiko-
mus peruskorjata. Korjauksia 
tehdään vaiheittain seuraavina 
vuosina, ja tänä keväänä työ aloi-
tetaan poppeleiden kaadolla.

Oulussa poistetaan 111 ruhti-
naanpoppelia parissa viikossa. 
Isoja puita kaataessa pitää olla 
erityisen varovainen.

”Joillakin paikoilla joudumme 
sulkemaan liikenteen, jotta ke-
nellekään ei aiheutuisi vaaraa. 
Poppeli on hauras puu, joten kaa-
dettaessa siitä voi lentää oksia 
kauas”, puistorakennuspuutar-
huri Jukka Paldanius Oulun ka-
tutuotannosta kertoo.

Vaihtelevuutta puustoon

Poistettavien puiden tilalle istu-
tetaan touko- ja kesäkuussa eri-
laisia koivuja, metsävaahteraa, 
pylväshaapaa, laakeripoppelia, 

vuorijalavaa, hopeapajua, lehti-
kuusta, pihtaa ja sembramäntyä.

Puulajit on valittu niin, että ne 
kestävät alueen ilmastoa. Monen 
lajin käytöllä haetaan vaihtele-
vuutta puustoon.

Kyösti Kallion puisto korjataan 
vaiheittain. Puistolehmus, met-
sävaahtera, serbiankuusi, purp-
puraomenapuu, pilvikirsikka ja 
tuohituomi ovat lajeja, joilla kor-
vataan ruhtinaanpoppelit.

Pölypoppeleita on poistettu 
jo viime vuonna. Tämän vuoden 
poistotyön jälkeen niitä jää vielä 
satoja, eli työ jatkuu. Ihan jokais-
ta puuta ei hävitetä.

Ruhtinaanpoppelit istutettiin 
1960–1970-luvulla korvaamaan 
ilmansaasteiden aiheuttamia 
havupuuvaurioita. Laji valittiin, 
koska se saasteiden lisäksi kestää 
pohjoista ilmastoa ja on nopea-
kasvuinen.

Anja Harju
Kaleva

OULU Kiiminki kunta valittaa Vi-
herrengas Järvenpää Oy:n saa-
masta ympäristöluvasta Vaasan 
hallinto-oikeuteen. 

Viherrengas Järvenpää Oy:lle 
on myönnetty lupa jätevesiliet-
teen kompostointiin Vittakan-
kaalle Vasikkasuon kupeeseen, 
joka sijaitsee Haukiputaan kun-
nassa Alakyläntien varressa. Paik-
ka on lähellä Punaisenladonkan-
gasta, jonne suunnitellaan seu-
dullista jätekeskusta.

Kiimingin kunnan mielestä 
kunnan esittämiä näkökohtia 
ei ole otettu huomioon lupapää-
töstä tehtäessä.

Suurimmaksi ongelmaksi 
kunta kokee lietteen kompos-
toinnista koituvan hajun, jon-
ka pelätään aiheuttavan haitto-
ja lähialueen asutukselle. Lähin 
asutus sijaitsee 1,4 kilometrin 
päässä. Jäälin taajamaan lietteen 
kompostointialueelta on matkaa 
noin 1,8 kilometriä. 

Kunta huomauttaa myös hal-
linto-oikeudelle lähettämässään 
valituksessa, että jätteenkäsitte-
lyalue sijoittuu 700 metrin etäi-
syydelle alueesta, joka on Oulun 
seudun yleiskaavassa merkitty 
virkistysalueeksi. 

Lisäksi jätteenkäsittelyalue si-
joittuu Kalimeenojan ja Kiimin-
kijoen vesistöjen vedenjakaja-

alueelle. Kiiminki pelkääkin, et-
tä pintavesien mukana kulkeu-
tuvat ravinteet ovat uhkana re-
hevöittää molempia vesistöjä.

Kiimingin kunta kantaa huolta 
myös lietteen käsittelystä koitu-
vasta liikenteestä.

Kuivattu ja käsitelty jätelie-
te on tarkoitus kuljettaa Taski-
lan jätevedenpuhdistamolta Ala-
kyläntien kautta Vittakankaal-
le. Lietteenkuljetustoiminnasta 
syntyvä liikennemäärä on arvi-
oitu noin 400–500 ajoneuvoksi 
vuodessa.

Liikennettä syntyy myös seosai-
neiden toimittamisesta komposti-
kentälle ja valmiin kompostimul-
lan kuljetuksesta alueelta pois. 
Kiimingin kunta olettaa, että osa 
liikenteestä kulkee myös Kuusa-
montien kautta, koska käsittely-
alue sijaitsee vain parin kilomet-
rin päässä Kuusamontiestä.

Liikennemäärää lisää Vasikka-
suolla sijaitseva maa- ja kallioai-
nesten ottoalue, josta useat toi-
minnanharjoittajat ajavat kal-
lioaineksia. Lisäksi Viherrengas 
Järvenpäällä on alueella raken-
nusjätteen käsittely- ja hyödyn-
tämistoimintaa. 

Vittakankaan lietehankkeesta  
ja sen lähelle suunnitellusta Pu-
naisenladonkankaan jätekeskuk-
sesta on tullut runsaasti valituk-
sia myös lähialueiden asukkailta.

Kiiminki valittaa 
Vittakankaan 
lieteluvasta
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Ei EU sittenkään aivan sielu-
ton ja epäinhimillinen by-
rokratian umpimielisyyden 

linnake ole, niin kuin monet ovat 
mananneet. Vai mitä voi sanoa sii-
tä, että Unioni ei sittenkään kiel-
tänyt tervaa. Totta se on, terva on 
edelleen sallittu aine. EU teki asi-
aa koskevan päätöksen pari viik-
koa sitten.

Suomalaiset perinneihmiset 
ehtivät aikoinaan nostaa kovan 
porun kaavaillusta tervakiellosta 
toivotellen koko EU:n typerine di-
rektiiveineen alimpaan alhoon, 
mitä kuvitella saattaa.

Mitä sitten merkitsee, että terva 
onkin ok. No ainakin sitä, että Ou-
lun historia on pelastettu.

Olisihan se imagon kannalta 
noloa, että Oulun menneisyys oli-
si perustunut rikolliseen toimin-
taan, laittomaan aineeseen ryh-
tymiseen ja sen välitykseen, joka 
vielä ostettiin polkuhintaan näl-
kämaakunnan tervanpolttajilta 
ja vietiin maailmalle tervaporva-
rien kuorruttamin hinnoin. 

Tervan käyttötarkoituskin oli 
maailmalla kyseenalainen: sillä 
kyllästettiin engelsmannien sota-
laivat niin, että niillä pystyy pur-
jehtimaan maailman ääriin alis-
tamaan alkuperäiskansoja siirto-
maaorjuuteen. Ja kävihän ne si-
käläiset Oulussakin häiriköimäs-
sä, oululaisella (siis oikeastaan 
kainuulaisella) tervalla tervatuil-
la laivoilla.

Oulua sanotaan tervakaupun-
giksi. Eihän se enää sitä ole, mut-
ta on ollut. Asiaa muistellaan aika 
ajoin, esimerkiksi soutamalla. To-
rilla on nähty historiallisia kuva-
elmia siitä, mitä tervan kanssa en-
nen tehtiin, miten Kainuun terva-

miehiä höynäytettiin. Ja on torilla 
nähty tervahautakin.

Sana terva on liitetty moniin 
oululaisiin asioihin. On jalkapal-
loseura Tervarit, joka muuan vuo-
si sitten kolkutteli melkein jalka-
palloliigan portteja. On monia ta-
pahtumia, joilla ei ole ollut ter-
van kanssa mitään tekemistä, 
mutta joiden nimeen sana on lii-
tetty. Tähystäjä kuuli tosin aikoi-
naan sanottavan, että kaikki ta-
pahtumat, mihin terva liitetään 
edes sanana, ovat tuomittuja epä-
onnistumaan. Tiedä sitten kertoi-
ko se enemmän tervasta tai ter-
van historiasta, vaiko tapahtumi-
en luonteesta.

Takaisin asiaan. Mitä nyt sit-
ten voi tehdä, kun terva on va-
paa. Ainakin lääkitä tauteja, sa-
notaanhan, että jos ei terva ja jot-
kut muut meiningit auta, se on 
kuolemaksi. Ja veneitä saa tervata 
mielin määrin, sekä talojen kat-
toja, ja suksia, jos haluaa. Tervaa 
voi käyttää myös legendaarises-
sa ”tervaa ja höyheniä” –puuhas-
sa, jossa epämiellyttävä henkilö 
saa ansaitsemansa käsittelyn. Ja 
täit voi edelleen kylvettää tervas-
sa. Voihan sitä käyttää myös pas-
tilleihin, mutta sellainen käyttö 
ei enää oululaisia innosta.

Markku Rättilä

Oulun historia 
on pelastettu!

Ruhtinaanpoppeleiden tilalle 
ei ole istuttaa yhtä isoja puita
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Susanna Kemppainen
Kaleva

OULU Kun muut oululaiset kään-
sivät vielä kylkeään tiistain ja kes-
kiviikon vastaisena yönä, suunta-
sivat Suvi Antila ja Lasse Kaipo-
nen ulkoilmaan. Kaksikko mars-
si termospullo, takapuolenalu-
nen ja kannettava tietokone mu-
kanaan Stockmannin edustalle. 

He aloittivat sitkeän jonotuk-
sen, jonka tarkoituksena oli saa-
da neljän tunnin kuluttua alka-
vilta Hulluilta päiviltä tarjous-
matka Delhiin. 

Odotuksen ankeutta lievitet-
tiin katselemalla matkakohteen 
kuvia netistä.

”Saatiin just se, mitä halut-
tiin”, kaksikko pystyi muutama 
minuutti kahdeksan jälkeen hel-
pottuneena toteamaan. Edellisil-

lä Hulluilla päivillä he tulivat lii-
an myöhään ja haluttu matka jäi 
saamatta. 

Vahingosta viisastuneena An-
tila ja Kaiponen olivat nyt pit-
kän jonon ensimmäisiä. Heidän 
lisäkseen Kauppurienkadulla 
odotteli sisäänpääsyä enimmil-
lään toistasataa ihmistä. Heille 
jaettiin vuoronumerot, joiden 
perusteella he pääsivät lentolip-
pujen myyjien puheille.

Finnairin toimistopäällikkö Päi-
vi Kinnunen kertoo, että myyn-
nissä olevia tarjousmatkoja ei voi 
perua, vaihtaa eikä matkustajaa 
voi muuttaa. Lentoja on myyn-
nissä runsaasti, mutta tiettynä 
ajankohtana reissuun mielivien 
on viisain olla ajoissa liikkeellä, 
sillä paikkoja on rajoitetusti.

Erityisen varhain oli liikkeellä 
Herukassa asuva pariskunta Tert-
tu ja Juhani Lantunen. 

Lantuset olivat paikalla jo kes-
kiviikkoaamuna, vaikka haluttu 
Budapestin matka tulee myyntiin 
vasta lauantaina.

”Tämä on tutustumisjonotus-
ta. Selvitämme, miten aikaisin 
lauantaina pitää tulla”, he selit-
tivät. Tutustumisjonotus osoitti, 
että hieman ennen puolta kah-
deksaa tulo ei olisi riittänyt. ”Pi-
tää kai tulla kuuden jälkeen.”

Viittä vaille puoli kahdeksan jo-
nossa toisiinsa törmännyt ystä-
väpariskunta Tuula Leinonen ja 
Irmeli Ristiluoma sai kouraansa 
numerolaput 69 ja 70. Leinonen 
oli hakemassa Zürichin matkaa 
juhannuksen tienoille, Ristiluo-

ma Pariisin reissua toukokuun 
puoliväliin.

”Tämä on huvitilaisuus”, he 
kuvailivat tuntojaan.

Aivan kaikki eivät pilke silmä-
kulmassa jonossa olleet. Ovien 
avauduttua ilmassa oli juoksun 
ja röyhkeydenkin makua. 

Tavaratalossa oli nimittäin 
myös nettivarausmahdollisuus. 
Tietokoneille ei jaettu vuoronu-
meroita, vaan matkan ostoon 
pääsi periaatteella nopeat syövät 
hitaat.

Leinosen ja Ristiluoman nume-
rot putosivatkin pienempiin aa-
mun edetessä, kun netistä itsel-
leen liput varanneet luopuivat tis-
kinumeroistaan. Naiset pääsivät 
virkailijan eteen puoli kymmenen 
aikoihin numeroilla 30 ja 41.

”Huippuhieno homma”, Lei-
nonen summasi.

Hullut päivät jatkuvat lauan-
taihin saakka. Matkojen lisäk-
si myynnissä on muun muassa 
vaatteita, elektroniikkaa, ma-
keisia, elintarvikkeita ja kodin 
tekstiilejä.

Innokkaimmat harjoittelivat jonotusta etukäteen

Aamuvirkut nappasivat tarjouslennot

Jonotus oli koh-
tuullinen ja loppu-
tulos onnellinen.”

 Irmeli Ristiluoma

Suvi Antila ja Lasse Kaiponen ostivat Finnairin tiskiltä toimistopäällikkö Päivi Kinnuselta Delhin-matkan. 
Kaksikko hankki myös sukulaisilleen Pariisin-reissun.

JUKKA LEINONEN

Oululaisten hermoja ovat kesäisin koetelleet ruhtinaanpoppelin ta-
kertuvat siemenhahtuvat. Pölinä on yltynyt joskus niin kovaksi, että 
maa on ollut valkoisena kuin talvella.

FAKTA

◆  Ruhtinaanpoppeleita kaade-
taan 2.4. alkaen Heinäpääs-
sä, Raksilassa ja Karjasil-
lalla. Niitä jää vielä ainakin 
Karjasillalle, Tuiraan ja Puo-
livälinkankaalle.

◆  Tämänvuotinen poisto- ja is-
tutusurakka maksaa noin 
47 000 euroa. Työn tekee 
Oulun katutuotanto.

◆  Puut päätyvät hakkeeksi, jo-
ta käytetään kompostimul-
lan tekoon Toppilan jäteve-
silaitoksella.

◆  Kaikki poppelilajit eivät pö-
lyä. Ruhtinaanpoppeli on 
emikasvi, joka valmistaa 
siemeniä ja levittää sieme-
net leijailevan siemenvillan 
avulla ympäristöönsä.

Pölypoppeleista eroon
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Poppelien 
poisto 
mullistaa 
katukuvan

Lajin pölyämises-
tä kyllä tiedettiin, 
mutta ei osattu 
ajatella, että kau-
punkilaiset koki-
sivat haitat näin 
suuriksi.”

Taina Penttilä
kaupunginpuutarhuri

RISTO RASILA/ARKISTO

Katso kuvagalleria Hulluista 
päivistä.

OULU Haukiputaantien, Keskus-
kadun ja Väliahontien rajaamal-
le vanhalle SEO-huoltamon ton-
tille tulee Osuuskauppa Arinan 
S-market sekä ABC-liikennease-
ma ja polttoaineen jakelukatos.

Tekninen lautakunta esitti 
tiistaina marketin kaipaaman 
asemakaavan muutosta kaupun-
ginhallituksen ja -valtuuston hy-
väksyttäväksi. S-market saa ol-
la enintään 2 000 neliön suurui-
nen. Liiketilaa kaavassa on mer-
kitty kokonaisuudessaan 2 650 
neliömetriä.

Lautakunta esittää myös hal-
lituksen hyväksyttäväksi kaava-
aluetta koskevaa maankäyttöso-
pimusta, jonka mukaan Arina 
korvaa kaupungille 96 000 euroa 
yhdyskuntarakentamisen kus-
tannuksina. (Kaleva)

Pateniemen huoltamon 
tilalle tulee S-market

OULU Ensi keskiviikkona 30 ou-
lulaista ala-asteen ryhmää kilpai-
lee Tämä toimii -aluekilpailussa 
Oulussa. Kisassa ideoidaan ja val-
mistetaan liikkuvia leluja päivä-
kirjoineen ja mainoksineen.

Lelukilpailu kisataan Oulun 
seudun ammattiopiston Kauko-
vainion yksikössä. 

Kilpailun järjestää valtakun-
nallinen Teknologiateollisuus 
ry. Loppukilpailu järjestetään Es-
poossa 18. huhtikuuta. (Kaleva)

Lapset valmistavat 
liikkuvia leluja 

SUSANNA UKKOLA

OULU Oulun kaupungin opetus-
päällikkö Pertti Parpala valit-
tiin Oulun opetustoimenjohta-
jan viransijaiseksi ajalle 10.4.–
31.5.2007. Opetuslautakunta 
päätti asiasta keskiviikkoiltana.

Puheenjohtaja Pertti Savolai-
nen sekä Seija Paasi ja Erja Repo-
Tervonen jättivät asiasta eriävän 
mielipiteen, koska Parpala ei ole 
tehnyt liiketoimistaan pyydettyä 
sivutoimilupaa eikä opetustoi-
menjohtaja Pekka Pasasen pyytä-
miä selvityksiä liiketoiminnan ja 
virkatyön hoitamisesta.

Lautakunta edellyttää, että 
Parpala pidättäytyy kaikesta lii-
ketoiminnasta ja luopuu omis-
tuksestaan Public Line Servi-
ce oy:ssä toukokuun loppuun 
mennessä. Näillä ehdoilla vi-
ransijaisuus jatkuu 29.2.2008 
saakka. (Kaleva)

Parpala opetus-
toimenjohtajan 
sijaiseksi


