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KSP-yhtiöt: Yliopistonkatu 28, Jyväskylä

KSP:n lankaliittymän avaus ja asennus
350,-* + perusmaksu 49,-/kk
Kolumbus-paketti 0 mk (norm. 149,-)
Kolumbuksen käyttö 49,-/kk + lähi-
puhelumaksut
Kolumbus-pakettiin sisältyy mm. oma
sähköpostiosoite ja kotisivut.

Kun avaat Kolumbus-paketin yhteydessä
myös lankaliittymän, saat kaupan päälle 2
maksutonta Kolumbus-käyttökuukautta,
minkä aikana maksat surffailustasi
ainoastaan KSP:n lähipuhelumaksun
48,8 p/puh.+ 5 p/min.

Kolumbus-tarjous koskee sopimuk-
sen tekeviä asiakkaita. Kolumbus- ja
lisäetutarjoukset ovat voimassa
30.9.1999 asti.

KSP:n lankaliittymä vain 350,-
Kolumbus-internetpaketti 0 mk

Nyt on surffaaminen
todella edullista!

Nyt on surffaaminen
todella edullista!

Kun avaat internetpaketin

yhteydessä myös lankaliittymän,

KSP tarjoaa sinulle 2 maksutonta

Kolumbus-käyttökuukautta!

(norm. 49,-/kk)

Hae edullinen lankaliittymä ja ilmainen
Kolumbus-internetpaketti KSP:ltä!
Soita 0800-94 109

Valitse Kolumbus ja KSP yhdessä:

Lankaliittymän hintaan kuuluu ilmainen katu-
tai sähköpostiosoite Puhelinluettelossa

*Koskee taajama-aluetta (ns. vapaa-alue)

■ JYVÄSKYLÄ
Pienajoissa
vaihtoehto
Jyväskylän Maan Ystävät jär-
jestivät lauantaina jo perintei-
sen vaihtoehdon Jyväskylän
MM-rallille. Jyväskylän Pien-
ajot eli neppiautokilpailu käy-
tiin Kirkkopuistossa. Tällä 
kertaa tapahtumalle oli hankittu
oikeiden rallikisojen tapaan
sponsoreitakin. — Me suhtau-
dumme koko autoiluun kriitti-
sesti ja tämä on positiivinen 
tapa vastustaa rallia, toteaa 
järjestelyissä mukana ollut 
Olli Hämäläinen. Tänä vuon-
na Maan Ystävät järjestivät
myös MM-rallia vastustavan
mielenosoituksen. Mukana 
kulkueessa oli reilut 50 marssi-
jaa. — Kaupunki palvoo 
liikaa rallia, Laajavuoreen
suunniteltu rallirata on hyvä
esimerkki siitä. Me haluamme
kertoa, että meidän mielestäm-
me Rally Finland on aivan 
turha ja monella tavalla haital-
linen kilpailu, Hämäläinen 

toteaa. Maan Ystävät on etu-
päässä ympäristöasioihin ja ih-
misoikeusasioihin keskittyvä
valtakunnallinen kansalaisjär-
jestö.

■ PIRKANMAA
Arvokkaita perinne-
biotooppeja 311
Pirkanmaan maakunnasta on
löytynyt vuosina 1992-97 teh-
dyssä ympäristökeskuksen pe-
rinnemaisemainventoinneissa
311 arvokasta perinnebiotoop-
pia. Kohteista 11 oli valtakun-
nallisesti, 61 maakunnallisesti
ja loput paikallisesti arvokkaita
perinnekasvi- ja maisema-
alueita, joita pyritään hoita-
maan ja vaalimaan. Perinnebio-
toopeista valtaosa on metsä-
laitumia 338 hehtaaria ja haka-
maita 194 hehtaaria. Eniten ar-
vokkaita biotooppeja oli Orive-
dellä, Kangasalla, Toijalassa ja
Valkeakoskella. Inventoinnissa
lähes 80 prosenttia alueista oli
vielä laidunnuksessa. Niittä-
mällä hoidettiin pari prosenttia.

PAIKALLISET

KEIJO VALKONEN

Jyväskylän Pienajot käytiin lauantaina Kirkkopuistossa.

JYVÄSKYLÄ, 
JYVÄSKYLÄN MLK

Ville Pyylampi

Jyväskylän lentokentän len-
nonjohdossa MM-ralli tarkoittaa
valtavaa työmäärän lisäystä. Il-
massa pyörii parhaimmillaan ne-
lisenkymmentä helikopteria,
joista suurin osa käyttää lento-
kenttää tukikohtanaan.

— Perjantai-iltana oli posket
kipeinä, kun oli päivän aikana
joutunut puhumaan niin paljon.
Enkä ollut radion ääressä kuin
kolme tuntia, tuskailee lennon-
johtaja Katri Kivipää.

Lauantaina lennonjohdossa
saatiin jo lepuutella poskilihak-
siakin, sillä ralli palasi vasta al-
kuillasta Tampereen lennonjoh-
don alueelta takaisin Jyväsky-
lään.

Lennonjohdon päällikkö Mat-
ti Lantela toteaa, että ensi vuo-
deksi vuorossa olevien lennon-
johtajien määrää on lisättävä yh-
dellä, sillä helikoptereiden määrä
on lisääntynyt vuosi vuodelta.

— Operaatioita on normaalisti
keskimäärin 90 per päivä. Per-
jantain operaatioista ei ole vielä
tarkkaa tilastoa, mutta lukema
pyörii siellä 200-250 paikkeilla.
Ralli siis teettää töitä, Lantela
kertoo.

Operaatioksi luetaan niin ko-
neen lasku kuin nousukin, eli
kentällä vieraili perjantaina yli
sata konetta.

Kopterit voivat
aiheuttaa vaaroja

Lennonjohto valvoo omaa il-
matilaansa, mutta sen ulkopuo-
lella, kuten esimerkiksi erikois-
kokeilla, helikopterilentäjät liik-
kuvat omin nokkinensa.

— Varmasti siellä pätkien var-
silla tulee välillä myös vaarati-

lanteita, kun koptereita on paljon
ilmassa. Ainakin huhupuheet
vuosien varrelta ovat kertoneet

sellaisista, lennonjohdon päällik-
kö Lantela kertoo.

Lennonjohtajien lisäksi ralli

aiheuttaa harmaita hiuksia myös
hätäkeskuksen työntekijöille.
Esimerkiksi perjantain kiireisim-

pänä tuntina, eli kello 17-18, pu-
heluita tuli yhteensä 79, vaikka
mitään erityistä ei edes tapahtu-

nut. Esimerkiksi todellisesta
ruuhkasta Keski-Suomen hätä-
keskuksen päällikkö Jukka Ja-
lasvuori nostaa Harjun erikois-
kokeen vuonna 1996, jolloin ral-
liauto syöksyi yleisön joukkoon.
Tuloksena oli yhden ihmisen
kuolema ja kymmeniä loukkaan-
tuneita.

— Katsojilla oli kännykät mu-
kana, joten saimme noin 300 hä-
täpuhelua parinkymmenen mi-
nuutin aikana. Suman aikana tuli
myös yksi sydänkohtauksesta
kertova hätäpuhelu, jonka on-
neksi saimme poimittua, Jalas-
vuori muistelee.

Hätäkeskus saa
valituksia ruuhkista

Rallin mukana liikkuvat ih-
mismassat aiheuttavat hätäkes-
kukseen paljon muitakin soittoja
kuin vain varsinaisia hälytyksiä.
Esimerkiksi ruuhkista ja väärin
pysäköidyistä autoista tulee hä-
lytysjohtaja, ylikonstaapeli
Markku Koposen mukaan pal-
jon soittoja poliisin hälytysnu-
meroon.

— Tien tukkoisuus harmittaa
ihmisiä, ja jos siinä joku vielä
lähtee ohittamaan ja kiilaamaan,
niin kai se poliisille soittaminen
tulee siinä ihan primitiivireaktio-
na.

Poliisin hälytysnumero onkin
Koposen mukaan oikea osoite
kertoa kaahareista ja muihin lait-
tomuuksiin syyllistyneistä. Pel-
kästä tien ruuhkaisuudesta valit-
taminen on kuitenkin ylikonstaa-
pelin mukaan täysin turhaa.

— Ihmisten pitäisi ymmärtää,
että rallin aikaan tiet pakostakin
ruuhkautuvat. Siinä on aika tur-
ha soitella hätäkeskukseen. Pa-
rempi olisi kuunnella radiosta
neuvoja ruuhkattomista kierto-
teistä.

■ Lennonjohtajille ralli tietää jatkuvaa yhteydenpitoa kymmeniin helikoptereihin.
■ Myös hätäkeskukseen tulee puheluita kuin liukuhihnalta.

”Posket on kipeinä puhumisesta”

KEIJO VALKONEN

Lauantaina lennonjohdon päällikkö Matti Lantelalla oli aikaa huokaista, kun rallia seuraavat helikopterit olivat Tampereen suun-
nassa. Illalla helikopterirumba kuitenkin tuli takaisin Jyväskylään ja hymyt hyytyivät.

JYVÄSKYLÄ
Tiina Lamminaho

— Kyllähän tämä lakaisemi-
nenkin meiltä käy, totesivat yrit-
täjät Arvo ja Tessi Käppi ja Ve-
sa Sironen lauantaiaamuna sii-
votessaan rallikansan jälkiä liik-
keidensä edustalta Väinönkadul-
la.

— Talonmiehet eivät ole lau-
antaisin töissä, joten kyllä me
muulloinkin olemme itse vähän
siivonneet tai lumia luoneet,
mutta nyt tämä katu oli aivan
mahdottomassa kunnossa. Har-
jaan oli pakko tarttua, että asiak-
kaat pääsevät sisälle.

Tessi Käpin mukaan koko
Väinönkadun jalkakäytävä Yli-
opistonkadun ja Kauppakadun
väliseltä osalta oli roskien pei-
tossa.

— Siinä oli lähinnä ruuantäh-
teitä, papereita ja tupakantump-
peja. Mutta eihän tässä toisaalta
ole yhtään roskakoriakaan; aika
hankala niitä roskia on mihin-
kään laittaa, jos tässä jotain syö.

Yö melko
rauhallinen

Jyväskylän Kävelykatu ry:n
edustajan Vesa Waldénin ja po-
liisin mukaan perjantain ja lau-
antain välinen yö sujui ihmis-
määrään nähden hyvin.

Pahoinpitelyjä tai muita kaha-
koita ei poliisin mukaan ollut
mitenkään erikoisen paljon. Put-
kaan selviämään vietiin 35 hu-
malaista eli suunnilleen saman
verran kuin vappuna tai uutena
vuotena. 

Normaaliin viikonloppuun
verrattuna määrä on kaksinker-
tainen.

— Kyllä meillä jo putkatilat
rupesivat loppumaan kesken, eli

erittäin tarkasti täytyi harkita,
keitä putkaan otettiin, komisario
Arto Rajala toteaa.

— Ihmisiä oli liikkeellä todel-
la paljon, mutta mistään isom-
mista ongelmista minä en aina-
kaan ole kuullut. Ihmiset ovat
olleet liikkeellä hyvällä asenteel-
la pitämässä hauskaa, Waldén
toteaa.

Kävelykadun siistinä pitämi-
seen on varauduttu tuomalla pai-
kalle 16 ylimääräistä roska-asti-

aa ja kolme vessakoppia sekä
kaksi pisuaaria. Kadulla kiertää
viikonlopun ajan myös päivisin
siivouspartio tyhjentämässä ros-
ka-astioita ja keräilemässä isom-
pia roskia kadulta.

— Vessojakin on käytetty hy-
vin. Muutama ongelmapaikka,
jokunen pimeä porttikongi ja
vastaava, kadulla on, mutta niitä
käytetään vessoina muulloinkin
kuin ralliviikonloppuna, Waldén
kertoo.

Waldénin mukaan kävelykatu
siivotaan koneella aamuisin,
mutta ongelmia voi olla muualla
keskustassa eli juuri esimerkiksi
Väinönkadulla, torilla tai Harjul-
la.

— Olemme keskustelleet ta-
lonmiesten kanssa ja kehittäneet
tätä hommaa heidänkin toiveit-
tensa pohjalta. Esimerkiksi ruo-
kakauppiaita olemme ottaneet
kävelykadulle tarkoituksella aika
vähän, Waldén toteaa.

■ Ruuantähteet ja muut roskat kertoivat rallihumusta.

Harjoille löytyi töitä aamulla

Yrittäjät Vesa Sironen sekä Tessi ja Arvo Käppi joutuivat lauantaiaamuna varmistamaan harjojen
kanssa, että asiakkaat pääsevät sisälle.

KEIJO VALKONEN

JYVÄSKYLÄ
Pekka Ilonen

Jyväskylän kaupunki ei aio
sittenkään pimentää katuvalo-
jaan kolmeksi kuukaudeksi kesä-
aikaan, kuten kaupungin torstai-
na järjestämän tiedotus- ja kes-
kustelutilaisuuden kirjallisessa
tiedotteessa selvästi luki.

— Kaupungin taholta jaettiin
energiasäästösopimusta koske-
vassa tiedotustilaisuudessa vir-

heellistä tietoa. Katko kestää jat-
kossakin kaksi kuukautta eli se
on saman mittainen kuin tänä
vuonna, vakuuttaa kunnossapito-
insinööri Kari Ström Jyväsky-
län teknisestä palvelukeskukses-
ta.

Kolmen kuukauden kesä-
seisokkia kokeiltiin vuonna
1996, mutta siitä saadut palaut-
teet eivät olleet hyviä. Tänä ke-
sänä valaistuksen kesäseisokki
toteutui 23.5.-20.7. 

Strömin mukaan valaistuksen
lisäsäästöt haetaan toista vuotta
Jyväskylässä menossa olevalla
ympäristöystävällisellä ulkova-
laistusprojektilla, jonka avulla
on tarkoitus säästää jopa 30 pro-
senttia ulkovalaistuskuluista.

— Lamppuja uusitaan ja tek-
niikkaa parannetaan, mutta niin
että palvelutaso ei heikkene, va-
lottaa Ström ympäristökeskuk-
sen tukeman pilottiprojektin si-
sältöä.

Jyväskylä satsaa katuvalais-
tukseensa vuosittain noin neljä
miljoonaa markkaa, joista ener-
giakulut ovat noin kolme miljoo-
naa. 

Kahden kuukauden kesäseiso-
killa kaupunki säästää vuosita-
solla noin 200 000 markkaa.

Kaupungin muiden katuvalo-
jen kesäpimennyksestä huoli-
matta keskustan kävelykadun
valot ovat olleet toiminnassa läpi
kesän öiseen aikaan.

Katuvalojen kesäpimennys 
jääkin kahteen kuukauteen

HAAPAMÄKI
Rainer Liimatainen

Haapamäellä perjantaina illan-
suussa sattuneessa rajussa
ulosajossa vaikeasti päänsä lou-
kannut vilppulalainen mies me-
nehtyi myöhemmin illalla vam-
moihinsa Tampereen yliopistol-
lisessa keskussairaalassa. Hän
oli syntynyt vuonna 1924.

Kolarissa lievemmin louk-
kaantunut vuonna 1929 syntynyt
keuruulaismies on edelleen hoi-
dettavana Keski-Suomen kes-
kussairaalassa Jyväskylässä. Hä-
nen vammansa eivät kuitenkaan
ole vakavia.

Onnettomuuden sattuessa
kumpikaan miehistä ei ollut
käyttänyt turvavyötä. Alkoholin
osuutta turmaan tutkitaan.

Ulosajossa
loukkaantunut
menehtyi

MÄNTTÄ
Rainer Liimatainen

Mäntässä koko viikon jatkunut
Paperirieha päättyi lauantaina
markkinoihin. Niiden kohokoh-
tana valittiin ensimmäinen ja sa-
malla vuosituhannen viimeinen
Mäntän Paperiparoni. Hän on
diplomi-insinööri Eero Toijala.

Papeririehan järjestelyistä vas-
tanneen Mäntän Yrittäjät ry:n
puheenjohtajan Harri Tervon
mukaan Paperiparoniksi voidaan
nimetä henkilö, joka on omalla
työpanoksellaan vaikuttanut
merkittävästi Mäntän elinkeino-
elämän ja paperitehtaan kehitty-

miseen.
Toijala teki pitkän päivätyön

paperitehtaan palveluksessa ja
toimi eläkkeelle jäädessään teh-
taan teknillisenä johtajana. 

Tämän lisäksi hän oli vuosi-
kausia aktiivisesti mukana Män-
tän kunnallispolitiikassa ja myös
jääkiekkoseura KiePon toimin-
nassa.

— Idea Papeririehasta on mu-
hinut kaupungissa jo pitkään.
Mänttä on aikanaan syntynyt pa-
perin ympärille, eli haluttiin jär-
jestää tapahtuma, josta näkisi he-
ti, että nyt ollaan Mäntässä. Lo-
pulta yrittäjät tarttuivat asiaan,
Tervo sanoo.

Toijalasta PaperiparoniJÄMSÄ
Päivi Kujala

Keski-ikäinen suomalaismies
sai vammoja kasvoihinsa Jäm-
sässä sattuneessa pahoinpitelys-
sä lauantai-iltana. Jämsän poliisi
on ottanut kiinni pahoinpitelyyn
syyllisiksi epäillyt kolme ruotsa-
laismiestä.

Pahoinpitely sattui noin kello
18.30 lähellä Vaherissa ajettua
MM-rallin pikataivalta, ns. Sika-
tien varressa. Ruotsalaiset olivat
todennäköisesti seuraamassa ral-
lia. Nyrkiniskuja saanut mies on
hoidettavana Jämsän aluesairaa-
lassa. Tapauksen mahdollisia sil-
minnäköijöitä pyydetään otta-
maan yhteyttä Jämsän poliisiin,
puh. 014-749 1200.

Miestä
pahoinpideltiin
rallireitin lähellä

—Hankasalmen palokunta
joutui sammuttamaan turvesuo-
paloja lähes koko lauantaipäi-
vän. Palokuntaa tarvittiin kah-
della eri suolla Hankasalmella.
Aamulla palokunta hälytettiin
Kivisensuolle sammuttamaan
turveaumaa. Kesken sammutus-
työn tuli hälytys toisella puolella
kuntaa olevalle Läyniönsuolle,
jossa oli neljä palopesäkettä tuo-
tantokentässä. Siellä tilanne oli
uhkaava: tuli olisi voinut helpos-
ti levitä metsään. Kun tuli oli
saatu Läyniönsuolla sammu-
maan, tarvittiin palokuntaa uu-
delleen Kivisensuolla. Hankasal-
men palokunnan lisäksi turvepa-
lojen kimpussa olivat Lievestuo-
reen ja Pieksämäen maalaiskun-
tien palokunnat.

JYVÄSKYLÄ
Päivi Kujala

Ralliauton renkaasta kimmon-
nut kivi lennähti noin kymmen-
vuotiaan pojan kasvoihin lauan-
taina Jyväskylässä hieman kah-
deksan jälkeen illalla. Poika oli
seuraamassa Hippoksen erikois-
koetta laillisella katsomoalueella
Köyhälammen puoleisella osuu-
della.  Kiven epäillään aiheutta-
neen pojalle poskiluun murtu-
man ja hän on hoidettavana kes-
kussairaalassa. 

Katsomoalueen reunasta on
etäisyyttä rallitielle 12,5 metriä. 

Kivi kasvoihin
ralliautosta


