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JARMO KONTIAINEN

Rantasaunojille ei
vielä varausta
Tukkisaariin
TUIRA

ie

Kaupunki antoi jo keväällä vihreää valoa hankkeelle ja pyysi
siitä lisäselvityksiä. Viime vaiheessa päädyttiin kuitenkin
odottamaan alueen laajempaa
tarkastelua.
Rantasaunaseura on perustettu vuonna 2004 ja Tukkisaaren
saunaa on valmisteltu siitä lähtien. Seurassa ollaan viivytykseen
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Liisa Laine Kaleva
OULU Oulun Rantasaunaseura
ry:lle ei tässä vaiheessa myönnetty
suunnitteluvarausta
kaupungin omistamiin Tukkisaariin. Seura olisi rakentanut
alueelle uudentyyppisen yleisen
saunan.
Teknisen lautakunnan mielestä päätös tulee tehdä vasta siinä
yhteydessä, kun alueen asemakaavaa laajemmin muutetaan.
Tukkisaari ja Pikku-Tukkisaari
sijaitsevat Tuirassa Hartaanselän rannassa aivan Merijalinrannan naapurissa.
Saunarakennuksen
lisäksi
seura on toivonut tiloja kokoontumiseen ja saunakulttuurin
esittelyyn.

Tukkisaaret

Tervaporvarinpuisto

Suunnitteluvarausalue
Hartaanselkä

100 m

Kuusisaari

erittäin pettyneitä ja pelätään,
että tukiryhmä hajoaa ja koko
hanke lopahtaa tähän.
Saunatilat oli tarkoitus varata
yhdistykseksi järjestäytyneiden
saunanharrastajien ja heidän
vieraidensa käyttöön. Alkuvaiheessa oli tarkoitus rakentaa yksi tai kaksi saunaa, joista ainakin
toinen olisi ollut savusauna.
Jatkossa seura olisi pyrkinyt
rakentamaan lisää maakuntaperinteeseen pohjautuvia saunoja.
Tilojen yhteyteen kaavailtiin
myös näyttelyä ja kirjastoa.

Valtuuston kokous
veti nettiin yli 300
Viisivuotias Otso Karakorpi uhmasi muiden mielenosoittajien tavoin tiistai-iltapäivän ilkeää viimaa kaupungintalon edustalla. Sanginjoen ulkometsän harvennushakkuita vastustavien mukaan metsäalue
on luonto- ja virkistysarvoiltaan Etelä-Suomen kansallispuistojen veroinen paikka.

Taistelu Sanginjoesta kiihtyy
Hakkuita ehdittiin tehdä puolentoista viikon ajan, ennen kuin kansalaisjärjestöt saivat asiasta vihiä
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Kaupungin omistaman Sanginjoen
ulkometsän kokonaispinta-ala on noin
2 500 hehtaaria.
Suojelualueisiin kuuluu yhteensä
740 hehtaaria metsää.
Metsätalousvyöhykkeiden pinta-ala
on 1 650 hehtaaria ja mukautettujen
metsätalousvyöhykkeiden ala on 140
hehtaaria.
Mukautetuilla metsätalousvyöhykkeillä voidaan tehdä pieniä toimenpiteitä, mutta alueen monimuotoisuus
säilytetään.
Lähde: Oulun kaupungin tekninen
keskus

hakkuita tehdään helmi–maaliskuun vaihteessa.
Hakkuut Sanginjoen ulkometsässä olivat kuitenkin alkaneet jo
edellisenä päivänä.
Matinheikki vastaa, että kaikille tilaisuudessa olleille oli
selvää, että hän puhui yleisellä
tasolla. ”Tarkoista aikatauluista
en tuolloin tiennyt.”
Kaupunki tekee hakkuita nyt

Sanginjoen ulkometsän länsiosassa sijaitsevalla Muuraiskankaan metsätalousvyöhykkeellä.
”Muille alueille hakkuita ei tämän vuoden puolella laajenneta”, teknisen keskuksen johtaja
Matinheikki sanoo.
Kyseessä on männikön ensiharvennus ja tarkoituksena on
hakata noin 2 500 kuutiota puuta. Tiistaihin mennessä hakkuis-
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Kiistellyt hakkuut Sanginjoen
ulkometsässä aloitettiin 11. tammikuuta, mutta kansalaisjärjestöt saivat tietää niiden alkamisesta vasta viime viikonloppuna.
Ari-Pekka Auvinen, suojelutoimikunnan puheenjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan
lintutieteellisestä yhdistyksestä arvelee, ettei järjestöjen välttämättä
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Kati Luoma Kaleva
OULU Viisivuotias Otso Karakorpi pujottelee kyltteineen sulavasti isompien pipopäisten ihmisten jaloissa kaupungintalon
edustalla.
”Otso, kylttiä näytetään sellaisille ihmisille, jotka nousevat
kaupungintalon portaita ylös”,
vihjaa äiti Maria Karakorpi.
Noin 70 ihmistä osoitti tiistaina
mieltään Sanginjoen ulkometsässä aloitettuja hakkuita vastaan.
Banderollein varustautunut väki
odotteli kaupungintalon edustalla kokoukseen saapuvia kaupunginhallituksen jäseniä hyisessä
säässä. Mukana oli niin kansalaisjärjestöjen edustajia kuin järjestöihin kuulumattomiakin.
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ole haluttu hakkuiden aloittamisesta erityisesti tietävänkään.
Luonnon monimuotoisuuden
tutkijana työskentelevän Auvisen mukaan 12. tammikuuta
järjestetyssä tilaisuudessa teknisen keskuksen johtajalta Matti
Matinheikiltä kysyttiin Sanginjoen hakkuiden aloittamisen
ajankohdasta. Matinheikki oli
tuolloin vastannut, että yleensä

ta oli tehty jo noin 30 prosenttia.
Työt kestävät arviolta helmikuun loppuun saakka.
Oulun seudun kansalaisjärjestöt vaativat hakkuiden välitöntä
lopettamista ja alueen suojelun
uudelleen arviointia kokonaisuutena. Ne ovat myös esittäneet Sanginjokea kansallispuistoksi vuodesta 2004 lähtien. Sen
jälkeen alueella ei ollut hakkuita
tehtykään.
”Nytkin hakkuita alettiin tehdä vasta poliittisen käsittelyn
päätyttyä”, Matinheikki sanoo.
Sanginjoen ulkometsän hoitoja käyttösuunnitelma oli viime
vuoden loppupuolella teknisen
lautakunnan ja kaupunginhallituksen käsiteltävänä.
Matinheikki huomauttaa, että
vaikkei
kansallispuistohankkeelle vihreää valoa ole näytettykään, virkistystä ja suojelua
korostetaan alueen kehittämisessä.

ti. Tukijoihin on liittynyt myös
muita kuin ympäristöjärjestöjä,
muun muassa Oulun Latu.
”Myös poliittisella tasolla kannatus on kasvanut yli puoluerajojen”, Auvinen sanoo.
Sanginjoen hakkuut ovatkin
lähiviikkoina menossa kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Valtuustossa kerättiin maanantaina
nimilista Sanginjoen harvennushakkuiden estämiseksi ja asian
ottamiseksi pikaisesti valtuuston käsittelyyn.
Kalevan Lukijan sivulla taas
julkaistiin joulukuussa Sanginjoen alueen rauhoittamisesta
vetoomus, jonka allekirjoittajina
oli alan 18 yliopistotasoista tutkijaa eri puolilta Suomea.
”On valitettavaa, että vaikka
hankkeen vastustus on huomattava, se ei vaikuta mihinkään”,
Auvinen huomauttaa.
”Ellei kaupunginhallitus tai
-valtuusto linjaa toisella tapaa,
hakkuita jatketaan suunnitellusti,”, Matinheikki kommentoi.

Ari-Pekka Auvisen mukaan kansallispuiston kannatus on kasvanut viime aikoina huomattavas-
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Minna Akimo Kaleva
OULU Oulun kaupunginvaltuuston maanantai-illan kokousta seurasi internetin välityksellä 319 katsojaa. Kaupunki
on tehnyt päätöksen, että kevätkauden kaikki valtuuston
kokoukset on katsottavissa reaaliaikaisesti kaupungin nettisivujen kautta.
Ennen kesälomia valtuusto
kokoontuu kuusi kertaa.
”Haluamme tällä tavalla tuoda kunnallista päätöksentekoa
lähemmäksi kuntalaisia, ja lisätä heidän kiinnostusta asiaan”,
kaupungin viestintäpäällikkö
Sirkka Keränen sanoo.
Ensimmäiseksi kerraksi katsojamäärä on suhteellisen mukava. Keränen tietää, että uuden

oppiminen ottaa aikansa.
”Viiden kuuden kokouksen
perusteella ei voi tehdä lopullisia johtopäätöksiä, sillä ihmisten
käyttäytyminen muuttuu hitaasti. Kustannuksista tämän jatkaminen ei ole kiinni.”
Keränen itse toivoo, että käytäntö vakiintuisi viimeistään silloin kun Uuden Oulun valtuusto
kokoontuu yhdessä tämän vuoden joulukuussa.
Oulun kaupunginvaltuuston
kokouksia välitettiin internetin
kautta viime vuoden aikana kaksi kertaa.
Internetin kautta lähetettävät valtuuston kokoukset ovat
katsottavissa www.ouka.fi -sivujen kautta. Videotallenteet
on nähtävissä myös jälkikäteen.

Yo-kunnan muutto
ratkeaa torstaina
Anna Leinonen Kaleva
OULU Oulun yliopiston ylioppilaskunta päättää torstaina siitä,
toteutuuko
ylioppilaskunnan
muutto Mannenkadulta Linnanmaalle tämän vuoden aikana vai
ei. Päätös on historiallinen siksi,
että aihe on ollut esillä Oulun
ylioppilaskunnassa jo vuosikymmenien ajan.
Ylioppilaskunnan pääsihteeri
Ilari Nisula arvioi, että muutto
Linnanmaalle on nyt lähempänä
kuin koskaan aiemmin.

Ylioppilaskunnalle on esitetty kaksi tarjousta Linnanmaalla
sijaitsevista tiloista. Torstain
kokouksessa päätetään, kumman tahon kanssa yhteistyötä
jatketaan. Periaatteessa on vielä
mahdollista, että kumpaakaan
tarjousta ei hyväksytä.
Toinen tarjolla olevista tiloista
löytyy entisen kielikeskuksen tiloista. Toinen vaihtoehto on Psoasin vuokraama tila yliopiston
uudesta laajennusosasta Rakentajantien päädystä.

Katsastusasemilla käydään kovaa hintakilpaa
Oulun seudulle tulossa lisää
asemia, hinnat voivat yhä laskea
Markku Rättilä Kaleva
OULU Autoilijoiden ja viranomaisten toive katsastushintojen
laskusta näyttää käyneen toteen.
Oulun seudullakin taksat ovat
tulleet alas ainakin muutamilla
asemilla, ja paineet hintojen tiputtamiseen ovat kovenemassa
uusien asemien tulon myötä.
Maanantaina Oulussa avattiin
yksi asema ja pari muuta kaavailee sijoittumista kaupunkiin.
Oulussa ja ympäristökunnissa
toimii nyt pitkälti toistakymmentä asemaa.
Katsastushinnoissa on myös
haitaria. Tarkkaavainen kuluttaja pystyy parhaimmillaan säästämään kymppejä valitsemalla
edullisimman
vaihtoehdon.
Halvimmillaan bensiinikäyttöi-

sen auton saa katsastettua pakokaasumittauksineen 58 eurolla
ja dieselkäyttöisen 68 eurolla,
kalleimmillaan vastaavat hinnat
ovat 82 ja 96 euroa.
Jälkitarkastuksen saa halvimmillaan kympillä korkeimman
hinnan ollessa 25 euroa.
Toistaiseksi uusin tulokas alan
markkinoilla on Katsastuspiste
Oulu, joka avasi ketjun kuudennen liikkeen Limingantulliin. Ketjun viisi muuta asemaa sijaitsevat
eri puolilla Pohjois-Suomea ja
ensi kesänä määrä lisääntyy vielä
yhdellä, kun yritys avaa pisteen
Rovaniemelle,
toimitusjohtaja
Hannu Vittaniemi kertoo.
Yritys aikoo saavuttaa Oulun
seudulla kymmenen prosentin

Katsastushintoja Oulun seudulla
Henkilöautot (enintään
3 500 kg:n ajoneuvo), euroa
Haapalehdon Katsastus Oy
Konetien Katsastus Oy
Äimätien Katsastus Oy
Oulun Katsastus Oy
K1-Katsastajat, Kiiminki
K1-Katsastajat, Oulu
Putaan Katsastus Oy
Lakeuden Katsastus Oy
A-Katsastus, Kaakkuri
A-Katsastus, Haukipudas
A-Katsastus, Heinäpää
A-Katsastus, Rusko
Kempeleen Katsastus
Katsastuspiste Oulu

edullisin

määräaikaiskatsastus
*internetvaraus
46,00
49,00
49,00
45,00
49,50
49,50
52,00
54,00
57,00
57,00
57,00
57,00
57,00
45,00

*35,00
*35,00

*49,00
*49,00
*49,00
*35,00

kallein

bensiini
19,00
15,00
15,00
13,00
15,50
15,50
23,00
23,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
20,00

pakokaasumittaus
diesel
OBD-mittaus
19,00
26,00
26,00
23,00
22,50
22,50
36,00
36,00
39,00
39,00
39,00
39,00
39,00
20,00

Lähde: www.katsastushinnat.fi

markkinaosuuden.
”Kilpailu alueella on tosin kova. Uskomme silti että tavoite
on mahdollista saavuttaa kilpai-

0
0
0
10,00
10,00
10,00
16,00
16,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
10,00

jälkitarkastus
15,00
18,00
18,00
10,00
24,50
24,50
23,00
23,00
20,00
25,00
20,00
20,00
25,00
15,00
LEA REMES

lukykyisillä hinnoilla ja hyvällä
palvelulla. Myös sijaintipaikalla
on merkitystä.”
Alan näkymät ovat yrittäjien

mielestä tällä hetkellä hieman
sumeat, sillä mahdollinen uusi
laki avaisi katsastusmarkkinat
myös autokorjaamoille. Se tie-

täisi kilpailun kovenemista entisestään.
”Lakiesitys mietityttää. Toiminta pitää tietysti tarvittaessa

sopeuttaa sen mukaiseksi”, Vittaniemi toteaa.
Katsastuspiste laskee että yhteistyö autokorjaamoiden kanssa ja sijoittuminen autoliikkeen
yhteyteen tuo kilpailuetua.
Kehitysjohtaja Pasi Pellikka
Avainasemat-ketjusta pitää hintakilpailua jo liian kovana. Kuuden aseman ketju laski omia hintojaan viime syyskuussa.
”Jos asemia tulee vielä lisää, alkaa pudotuspeli”, Pellikka arvioi.
Hän muistuttaa, että alalla on
jo nähty yt-neuvotteluja ja väkeä
on vähennetty.
Hinnat eivät voi Pellikan mielestä enää laskea, jos toiminta
aiotaan pitää terveenä.
Pellikka pelkää, että epäterve
kilpailu näkyy lopulta jopa liikenneturvallisuudessa.
Laki vaatii alan yrityksiltä vakavaraisuutta, jota Liikenteen
turvallisuusvirasto Trafi valvoo.
Kehitys suosii yllättäen pieniä
toimijoita, ja katsastusasemien

yksikkökoko on ollut pienenemään päin. Pellikan mukaan se
johtuu kulurakenteesta.
”Katsastusta voi tehdä pienissä
tiloissa jolloin kiinteät kulut jäävät
mataliksi. Sillä on iso merkitys.”
Joensuun seudulla hintakilpailu on Pellikan mukaan karannut käsistä ja jotkut asemat ovat
pistäneet lapun luukulle.
Pellikka ei usko, että autokorjaamot lähtisivät laajasti katsastustoimintaan mukaan, vaikka laki
sen sallisi.
”Asiakkaat vieroksuvat sitä
että sama taho korjaisi ja katsastaisi auton. Siinä olisi asiakkaan
oikeusturva vaarassa. Katsastajan on oltava puolueeton.”
Jos alalle kuitenkin ilmaantuu selvästi lisää uusia tulijoita,
voivat isommat ketjut joutua
sopeuttamaan toimintaansa esimerkiksi keskittämällä erikoiskatsastuksia yhteen paikkaan,
Pellikka miettii.

