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ELINA KERVINEN

Kaleva

OULU Oulun terveysasemien en-
simmäinen aukiolopäivä aiheut-
ti ruuhkia vastaanotoissa ja ajan-
varauksissa maanantaina aamul-
la. Tuiran terveysasemalla labo-
ratoriojonot venyivät ensim-
mäisinä tunteina kolmen tunnin
pituisiksi. Lisäksi puhelintek-
niikka takkuili muun muassa
Kontinkankaan ja Myllyojan ter-
veysasemilla.

Pulmista huolimatta suurilta
ongelmista vältyttiin. Parhaassa
tapauksessa päivystävän lääkä-
rin ajan sai jo samalle päivälle.

Kesätavoille on jo opittu
Terveydenhuollon kesäkeskitys
Kontinkankaan yhteispäivystyk-
sessä sujui tänä vuonna melko

hyvin. Keskimääräinen jonotus-
aika päivystyksessä oli puoli tun-
tia. Tässä ajassa hoitoon pääsi 65
prosenttia asiakkaista. Pisimmät
jonotusajat venyivät kuitenkin
kolmeen tuntiin.

”Kesä meni aikaisempaa parem-
min, sillä saimme hiukan entistä
enemmän työvoimaa ja olemme
jo oppineet parhaat työtavat”, sa-
noo päivystyksessä vastaavana
lääkärinä toiminut Jukka Liedes.

Myös lääninhallituksesta ker-
rotaan, ettei valituksia ole tullut.

”Kansalaisilta ei ole tullut yh-
tään yhteydenottoa. Yleensä nii-
tä tulee muutamia. Tietenkin voi
olla, että käytäntöön on jo totut-
tu, eikä valituksia siksi tulee
enää samaan malliin”, Oulun
lääninhallituksen sosiaali- ja ter-
veysneuvos Marja-Leena Kärk-
käinen sanoo.

Ensi maaliskuussa voimaan tu-

levan hoitotakuun myötä terveys-
asemien sulkujen tulevaisuudes-
ta keskustellaan, vaikka kesä su-
juikin paremmin. Keväällä sulku-
ja paheksuttiin sosiaali- ja terveys-
ministeriöstä saakka.

Kärkkäisen mukaan on hyvin
todennäköistä, etteivät terveys-
asemien kesäsulut voi jatkua en-
tiseen malliin. ”Hoidolta vaadit-
tavat kriteerit eivät ole vielä täy-
sin selvillä. Uskon kuitenkin, et-
tä kaupunki miettii terveyspalve-
luiden järjestämistä uudelleen.”

Auli Mylly on vastannut viiden
vuoden ajan Oulun terveyden-
huollon kesäkeskityksestä. Hänen
mukaansa kesäsulku ei ole hoito-
takuun näkökulmasta ongelma.

”On paljon virhekäsitystä siitä,
että hoito viivästyisi. Kesäsulku
on resurssoitu melko hyvin ja
keskittämisestä on esimerkiksi
se hyöty, että tietotaito on keski-

tetty samaan paikkaan.” Henki-
lökuntaa tarvittaisiin kuitenkin
Myllyn mukaan reilusti lisää.

”Enemmänkin hoitotakuun
toteutuminen kompastuu hen-

kilökuntapulaan. Oulun kau-
pungissa terveyden- ja sairaan-
hoitajan virkoja on suhteessa liki
puolet vähemmän kuin ympäris-
tökunnissa.”

Oulun kaupungin palveluyk-
sikköpäällikkö Leena Uusitalo ei
halua kommentoida hoitota-
kuun aiheuttamia toimenpiteitä
tässä vaiheessa vuolaasti.

”Tämä on tärkeä asia, jota täy-
tyy miettiä syksyn tullen hyvin
tarkkaan. Kesäsulku tulee kui-
tenkin jatkumaan jo ihan tekni-
sistäkin syistä. Ensi kesänä on tie-
dossa kaapeli- ja ilmastointire-
montteja useilla asemilla”, hän
sanoo.

Henkilökunnan tarpeen Uusi-
talo myöntää ja kertoo, että ta-
lousarvioon esitetään omalääkä-
rien ja terveydenhoitajien virko-
jen lisäämistä ja hoitorakenteen
muutoksia siten, että avoimia
terveyskeskusavustajien virkoja
muutettaisiin sairaanhoitajan
tai terveydenhoitajan viroiksi. 

”Tässä vaiheessa ei voi kuiten-
kaan luvata mitään”, hän toteaa.

Kesäsulun tulevaisuudesta keskustellaan hoitotakuun yhteydessä

ELINA KERVINEN

Kaleva

HAUKIPUDAS Haukiputaan Asema-
kylässä sijaitsevan entisen Pohjo-
la-opiston tontin tulevaisuus
hahmottuu. Kiiminkijoen ran-
nalla sijaitsevalle arvokkaalle
tontille rakennetaan todennä-
köisesti korkean hintaluokan
pienasuintaloja jokinäköalalla.

Entinen Pohjola-opiston talo
säilytetään. Rakennus on mu-
seoviraston suojelema ja se on
määritelty kyläkuvan kannalta ar-
vokkaaksi. Vanhin osa on peräisin
vuodelta 1956 ja uudisrakennuk-
set ovat 1980-luvun lopulta. Koko
rakennus on hyvässä kunnossa.

Asuntorakentamisen alle jää
näillä näkymin ainoastaan ran-
ta-alueella sijaitseva tenniskent-
tä. Suuri hirsisauna sen sijaan
luultavasti säilytetään, sillä sen
ajatellaan tulevaisuudessa sopi-
van asuintalojen käyttöön yh-
teissaunaksi.

Tontin ja rakennukset omista-
van Prof-Rakennus Oy:n edustaja
Markku Lindvall uskoo, että tar-
kat suunnitelmat rakentamises-
ta tehdään parin seuraavan vuo-
den kuluessa.

”Tässä ei ole mitään kiirettä, ei-
kä pidäkään olla, kun on näin ar-
vokkaasta alueesta kyse.”

Lindvall kertoo, että rakenta-
misesta on kiinnostunut vaka-
vammin kaksi oululaista raken-
nusliikettä, joiden kanssa alusta-
via luonnoksia on laadittu. Itse
hän pitää parhaana ratkaisuna
väljää rakentamista.

”Näkemykseni on, että tulisi
lähteä siitä, että tehdään asunto-
ja, jotka sopivat tähän arvokkaa-
seen ympäristöön. Kaikissa asun-
noissa tulisi olla jokinäköala.

Ideana olisi, että talot rakennet-
taisiin lomittain. Siinä jäisi tie-
tenkin rakennusoikeutta käyttä-
mättä, mutta mielestäni se on
tällä paikalla ainoa järkevä rat-
kaisu”, hän pohtii.

Rakentaminen mahdollistui
kesällä 2003 hyväksytyn asema-
kaavamuutoksen myötä. Kaavan
mukaan ranta-alueelle saa ra-
kentaa kahteen eri kohtaan yh-
teensä 4 800 kerrosalaneliömet-

riä kaksikerroksisia asuinpienta-
loja. Opiston editse kulkevan
Saarikankaantien toiselle puolel-
le on lisäksi kaavoitettu 1 200
kerrosalaneliömetriä rakennus-
oikeutta yksikerroksisille asuin-
taloille.

”Se alue lohkotaan varmaan-
kin tonteiksi ja myydään omako-
titalorakentamiseen”, Lindvall
ennustaa.

Itse opistorakennuksessa ra-

kennusoikeutta on jäljellä noin
1 200 kerrosalaneliötä. Kaava-
merkintä mahdollistaa asuin- ja
liiketoiminnot rakennuksissa.

Tällä hetkellä Pohjola-opiston
vuokralaisina ovat Jussin Kodit
oy, Oulun seudun aikuiskoulu-
tuskeskus, filmiä työstävä eloku-
varyhmä sekä muutama yksityi-
nen asukas.

”Vuokraustoiminnan kannat-
tavuus on niukasti voitollista. lä-

hinnä saan sen avulla pidettyä ra-
kennuksia ja aluetta kunnossa.
Kiinnostuneita on kuitenkin jat-
kuvasti, ja uskon että opistora-
kennukselle on jatkossakin käyt-
töä”, Lindvall sanoo.

Kyläyhdistys
myötämielinen
Kaavamuutos hyväksyttiin aikoi-
naan valituksitta. Haukiputaan
Asemakylän kyläyhdistyksessä
pidettiin kuitenkin tärkeänä, et-
tä alueen asukkaiden virkistys-
mahdollisuudet Kiiminkijoen
rannassa säilyvät.

”Tärkeää olisi, että rantaan
pääsy ja kulkeminen olisi mah-
dollista, sillä moni täällä kalas-
taa. Lisäksi on hyvä, että Santtu-
saaren alueen hiihtolatu, lenkki-
polku ja nuotiopaikka säilyvät
ennallaan, kuten on nyt käymäs-
sä”, sanoo Asemakylän kyläyh-
distyksen puheenjohtaja Pertti
Klasila.

Hän pitää ranta-asuntojen ra-
kentamista periaatteessa myön-
teisenä asiana, sillä se saattaisi
elävöittää hiljaista asemakylää.
Alue on nukkumalähiö, jonka
asukkaat käyvät töissä muualla,
ja siitä syystä palvelut kuihtuvat
ja siirtyvät läheiseen kunnan kes-
kustaan.

Arvokkaalle joenrannan tontille rakennetaan lisäksi kalliita asuntoja

JUKKA-PEKKA MOILANEN

Vuokralla. Tällä hetkellä noin 80 prosenttia entisen 
Pohjola-opiston tiloista on vuokrattu.

Entinen Pohjola-opisto säilytetään
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KATRI-MAIJA KALLIO

Kaleva

OULU Laanilan lukiossa opiskel-
laan ahkerasti matematiikkaa täl-
lä viikolla. Laanilassa opiskellaan
lukion matematiikan kurssien si-
sältöä ja viereisessä luokassa pe-
ruskoulun oppeja Oulun yliopis-
ton matemaattisten tieteiden lai-
toksen järjestämänä. Kursseja pi-
detään myös neljällä muulla Ou-
lun koululla.

”Täältä saa tukevan alustan lu-
kioon”, Minna Arola toteaa. Hän
on menossa Laanilan lukioon ja
aikoo opiskella matematiikasta
pitkän oppimäärän.

”Opinnot on helpompi aloit-
taa, kun on etukäteen muistellut
kesäloman jälkeen”, vierustoveri
Sini Karhunen lisää. Myös hän ai-
koo ottaa pitkän matikan. Tytöt
perustelevat valintaansa sillä, et-
tä se ei ainakaan sulje mitään
ammattia pois.

Parinkymmenen kurssilaisen
joukossa on myös lyhyen mati-
kan valinneita. Kesäkurssin voi
hyväksyttää lukion puolikkaaksi
kurssiksi ja muutenkin tavoittee-
na on helpottaa lukion alun työ-
määrää.

Helka Haipuksen mielestä vai-
vannäkö kannattaa. ”Kesäloma-
aamuna sai tosin vähän taistella
heräämisen kanssa”, hän kom-
mentoi maanantaina.

Laanilassa kertauskurssia pi-
tää matematiikanopiskelija Tii-
na Rintala. Hän aikoo matema-
tiikanopettajaksi ja on opettanut
alkukesästä myös ala-asteikäis-
ten matematiikkaleireillä.

”Tämän enempää ei voi kesäl-
lä opettajan töitä tehdä”, tilan-
teeseen tyytyväinen Rintala ker-
too. 

Lomalla
aikaa myös
matikalle 

PEKKA KARJALAINEN

Kaleva

YLIKIIMINKI Jos urheiluseuran
suunnitelmat toteutuvat, Ylikii-
mingin Nuijamiesten tanssilava-
alueella tehdään ensi kesänä pal-
jon muutakin kuin vain pan-
naan jalalla koreasti. 

Kiiminkijoen Juopulinkosken
äärellä sijaitsevalle alueelle val-
mistuu pieni kuuden autopaikan
karavaanarialue, alueen ravinto-
la uusitaan ja nykyinen ravintola
siirretään ja muutetaan karaoke-
tiloiksi. Tanssipaikan pysäköinti-
aluetta on jo laajennettu.

Ylikiimingin Nuijamiehet ry:n
puheenjohtaja Toivo Pelkonen
uskoo nykyisen tanssilattian ja
diskon lisäksi tulevan karaoken
vetävän yleisöä. Tavoitteena on
myös, että alueelle saataisiin per-
hejuhlia ja erilaisia yritysten ti-
laisuuksia.

Karavaanarialueella halutaan
pysähdyttää lavaesiintyjien pe-
rässä kulkevia ihailijoita sekä
vieressä olevan Juopulinkosken
kalastajia. Karavaanareille ei tu-
le palkattua henkilökuntaa,
vaan sinne tehdään sähköpis-
teet ja asiakkaat voivat käyttää
itsepalveluna alueen sosiaaliti-
loja.

”Tanssialue vetää vielä nyt var-
sin hyvin, mutta se ei ole kilpai-
lukykyinen enää muutaman
vuoden päästä. Haluamme ajan-
mukaistaa palveluja ja kehittää
viihdematkailua. Nykyinen toi-
mintamalli ja rakennukset ovat
auttamatta vanhentuneita”, Pel-
konen kertoo.

Tanssikeskuksen uusimistyö
maksaa 200 000 euroa, josta seu-
ran osuus yltää noin 80 000 eu-

roon. Töihin ja kehittämiseen on
anottu muun muassa EU-rahoi-
tusta Jomma-projektin kautta.
Ykkösvaiheeseen rahaa on jo saa-
tu, ja Pelkonen uskoo sitä irtoa-
van myös kakkosvaiheeseen.
”Hanke on saanut myönteisen
kannanoton muun muassa TE-
keskuksessa. Jos rahaa ei saada,
uudistuksia joudutaan lykkää-
mään”, Pelkonen sanoo.

Urheiluseuran suunniteltu
omarahoitusosuus on kunnossa.
Seura on pyörittänyt tansseja ny-
kyisellä alueella jo pitkään.

Toiminnan laajennuksella ta-
voitellaan 30 prosentin kasvua
alueen nykyiseen käyttöön. Tä-
män kesän säät eivät ole pahasti
rokottaneet lavan suosiota. La-
valla on käynyt tänä suvena kol-
mena iltana yli tuhat tanssijaa.

Ylikiimingin kunnanhallitus
päätti maanantain kokoukses-
saan vuokrata urheiluseuralle
250 neliön maa-alueen nykyisen
ravintolan ja urheilukenttäalu-
een välistä.

Ylikiimingin
Nuijamiesten tanssi-
lavasta huvikeskus
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SANNE KATAINEN

Hyvin muistuu mieleen. Minna Arola kertasi potenssin ja murtolukujen lainalaisuuksia.

◆ Hoitotakuun myötä terveys-
keskukseen pitäisi saada
arkipäivisin virka-aikana
välitön yhteys. Hoidon
tarpeen arviointiin terveys-
keskukseen tulisi kiireettö-
missäkin tapauksissa päästä
kolmen arkipäivän kuluessa.

◆ Oulussa on keskusteltu muun
muassa puhelinpäivystyksen
kehittämisestä turhien
käyntien välttämiseksi.

◆ Tutkimuksiin ja erikoissai-

raanhoidon tarpeen arvioin-
tiin potilas tulisi ottaa kolmen
viikon kuluessa lähetteen
saapumisesta.

◆ Erikoissairaanhoitoa tulisi
tarjota viimeistään puolen
vuoden kuluttua.

◆ Mahdollisuuksia saada
tietoja hoitoon pääsystä
vahvistettaisiin siten, että
terveydenhuollon toimintayk-
sikön tulee julkaista odotus-
ajat.

Hoidon tarve arvioitava nopeasti
KALEVAFAKTA

Elina Kervinen

Terveysasemat jälleen avoinna

PASI VALTANEN

Kaleva

OULU Oulun ja Kainuun veroviras-
to on aloittanut tämän vuoden
kiinteistöverolippujen postitta-
misen. 

Valtaosa Oulun lääninssä asu-
vista asiakkaista saa kiinteistöve-
rolippunsa tällä viikolla.

Alustavan arvion mukaan kiin-
teistöveron tuotto Oulun ja Kai-
nuun veroviraston alueella eli
Oulun läänissä on noin 48,6 mil-
joonaa euroa, mikä on noin 1,8
miljoonaa euroa enemmän kuin
viime vuonna.

Oulun läänissä noin 85 pro-
senttia kiinteistöverosta kertyy
rakennusten verotusarvon pe-
rusteella. Maapohjan osuus on
noin 15 prosenttia tuotosta.

Kiinteistöveron perusteena
ovat vuoden 2003 kiinteistöjen
verotusarvot ja kiinteistön sijain-
tikunnan vuodelle 2004 määrää-
mät veroprosentit. 

Oulun läänin 50 kunnasta 

20 kuntaa on muuttanut kiin-
teistöveroprosentteja tälle vuo-
delle.

Korjauspyyntö ennen
ensimmäistä eräpäivää
Koko maassa lippuja lähetettiin
1,8 miljoonaa kappaletta.

Alle 170 euron kiinteistövero
maksetaan kerralla ensimmäise-
nä eräpäivänä ja sitä suurempi
vero tulee maksettavaksi kahdes-
sa erässä. Kiinteistöveron eräpäi-
vät ovat 16. syyskuuta ja 4. mar-
raskuuta.

Jos kiinteistöverotuksessa on ta-
pahtunut virhe, on siitä hyvä teh-
dä korjauspyyntö heti, viimeis-
tään elokuun puoliväliin mennes-
sä. Selvissä virheissä korjauspyyn-
nön voi tehdä puhelimitse asuin-
kunnan tai kiinteistön sijainti-
kunnan verotoimistoon.

Ensimmäisen eräpäivän jäl-
keen muutosta voi hakea vielä
verotuksen oikaisulautakun-
nalta.

Kiinteistöveroissa 
1,8 miljoonaa 
euroa kasvua

ELSI HUTTUNEN

Kaleva

OULU Merikosken voimalaitoksel-
la suoritetaan seuraavien kah-
den viikon ajan generaattorin
huoltotöitä. Huoltotöiden aika-
na voidaan joutua laskemaan
vettä. Oulun Energiasta muistu-
tetaan, että ohijuoksutukset voi-
vat aiheuttaa vaaratilanteita.

Huoltojen arvioidaan kestä-
vän elokuun puoliväliin.

Kaluston sopiva huoltoaika
riippuu monesta asiasta. Nyt on-
gelmia voivat aiheuttaa ainoas-
taan kovat sateet.  

”Poikkeuksellinen tilanne voi
syntyä, koska vesitilanne on eri-
koinen. Oulujoen virtaama on täl-
lä hetkellä suuri, joten vettä voi-
daan joutua juoksuttamaan ohi”,
energiainsinööri Mikael Tervas-
kanto Oulun Energialta kertoo.

Oulujoessa on yhteensä seitse-
män voimalaa, joista kuusi muu-
ta ovat Fortumin omistuksessa. 

Ohijuoksutukset ovat voima-
lan kannalta aina hukkaanlas-

kua. Isoihin ohijuoksutuksiin
turvaudutaan ainoastaan huol-
totilanteissa, mahdollisissa lai-
toshäiriöissä tai silloin, jos joessa
on liikaa vettä. Tervaskannon
mukaan taloudelliset tappiot
jäävät kuitenkin pieniksi.

Tulvaluukut sijaitsevat Hupi-
saarilta Tuiraan kulkevalla pa-
tosillalla. Mikäli vettä lasketaan,
se lasketaan samaan uomaan,
jossa sijaitsevat kaupungin tun-
nusmerkkeihin kuuluvat suih-
kut. Vettä voidaan juoksuttaa  ko-
neiden ohi myös voimalan vieres-
sä olevasta jääluukusta, jota ohi-
juoksutustilanteissa käytetään-
kin aina ensin.     

”Juoksutettavat vesimäärät ei-
vät kuitenkaan ole isoja, eikä vet-
tä joudu välttämättä laskemaan
päivittäin”, Tervaskanto selvit-
tää.

Oulun Energia pyytää kuiten-
kin alueella liikkuvilta erityistä
varovaisuutta. Patosiltojen ala-
puoliseen vanhaan jokiuomaan
meneminen on ehdottomasti
kielletty.

Oulun patosillalla
juoksutetaan vettä

Rattijuoppo kaksi
kertaa kiinni kahden
tunnin sisällä
HAUKIPUDAS Keski-ikäinen mies
jäi kiinni rattijuopumuksesta
kaksi kertaa kahden tunnin
sisällä sunnuntain iltapäivällä.
Ensin poliisit pysäyttivät miehen
Iissä kello 13.30. Kello 15.10
sama mies jäi poliisin haaviin
uudelleen, nyt Haukiputaalla.
Jälkimmäisellä kerralla mies
syyllistyi rattijuopumuksen
lisäksi kortitta ajoon, sillä
poliisit ottivat häneltä ajokortin
pois Iissä tehdyn puhallutusko-
keen jälkeen.

Haukiputaan kihlakunnan
alueella oli muutoinkin liik-
keellä runsaasti rattijuoppoja
viikonlopun aikana. Rattijuopu-
muksia kirjattiin kaikkiaan
kuusi kappaletta, joista puolet
oli törkeitä. Humalaisia kus-
keja jäi kiinni Kiimingissä, 
Iissä, Haukiputaalla ja Ylikiimin-
gissä.

Lisäksi poliisi sai vielä muita-
kin ilmoituksia epäillyistä
rattijuopoista, jotka kuitenkin
jäivät tavoittamatta. (Kaleva)

Teatterin lippupiste
avaa kahvitarjoilulla
OULU Oulun kaupunginteatte-
rin työkausi alkaa laajennetus-
sa ja peruskorjatussa teatterita-
lossa tällä viikolla. Uusien ensi-
iltojen harjoitukset pyörähtä-
vät käyntiin, uutta tekniikkaa
ajetaan sisään ja viimeistely-
töitä tehdään eri puolilla 
taloa.

Tällä viikolla avataan myös
uudistettu ja uuteen paikkaan
teatterin ala-aulassa sijoitettu
Lippupiste fanfaarien säestyksel-
lä. Virallisen avauksen suorittaa
paikalle ensimmäisenä saapu-
nut asiakas juhlallisesti leikkaa-
malla silkkinauhan.

Lippupisteen avajaistilaisuus
alkaa teatterin ala-aulassa
keskiviikkona 4. elokuuta kello
10 ja se on avoin yleisölle. Ilmai-
nen kahvitarjoilu on katettuna
yleisölle kello 10–11. (Kaleva)

Ylikiiminki ostaa
sähkön Oulun
Sähkönmyynti Oy:ltä
YLIKIIMINKI Kunnanhallitus
päätti maanantain kokoukses-
saan vaihtaa kunnan sähköntoi-
mittajaa tiukan tarjouskilpailun
jälkeen. Oulun Sähkönmyynti
Oy:n tarjouksen mukainen hinta
oli 3,33 senttiä kilowattitunnilta
(ALV 0). 

Aikaisempi toimittaja Ener-
giapolar Oy ja Vattenfall Sähkön-
myynti Oy jäivät piirun verran
jälkeen Oulun Sähkönmyynnin
tarjouksesta 3,34 sentillään
kilowattitunnilta. Kaikkiaan
kunnan sähkölasku on vuodessa
vajaat 80 000 euroa. Toimitusso-
pimus tehdään ajalle
1.10.2004–31.12.2006. 

Kunnanhallitus esitti valtuus-
tolle, että tämän vuoden maan-
hankintamäärärahoja noste-
taan 300 000 eurosta 500 000
euroon. Kunta valmistelee
lisämaan hankintaa ennen
kaikkea Rekikylän Juminkan-
kaalta. (Kaleva)

Uusi kuvateos 
Oulusta tekeillä
OULU Oulun 400-vuotisen taipa-
leen kunniaksi julkaistaan uusi
valokuvateos kaupungin vai-
heista. 

Lokakuussa ilmestyvän OULU
400 vuotta kansainvälinen
kaupunki -kuvateoksen päätee-
mana on osaava Oulu. Teema
kattaa teknologian, perinteisen
teollisuuden, hyvinvointipalve-
lut, koulutuksen, kulttuurin,
harrastukset ja asumisen. 

Teoksessa esitellään laajasti
myös kaupunkia ja sen matkai-
lua.

Teoksen kuvat valitaan oulu-
laisten valokuvaajien viime
vuosien aikana ottamista tuhan-
sista valokuvista. Tekstin teok-
seen kirjoittaa Kalevan toimitta-
ja Tuomo-Juhani Tapio.

Minerva Kustannuksen
julkaiseman kuvateoksen
painosmäärä on 5 000 kappalet-
ta. (Kaleva)


