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JYVÄSKYLÄ
Satu Kakkori

Jyväskylän Lutakon kolmannelle
toteutusalueelle on annettu alu-
een vaneritehdashistoriaan liitty-
viä uusia kadunnimiä: Jontikka,
Laani, Sorvaamo ja Purilas.

Kadunnimitoimikunnan ehdo-
tuksista kaavoituslautakunta kor-
vasi Jontikalla ehdotuksen Va-
sikkasaaren kuja. Myös ehdotus
puistonnimeksi, Jussi Ronkasen
puisto, muuttui lautakunnassa
Lutakonpuistoksi.

Kadunnimitoimikunnan pu-
heenjohtaja Erkki Fredrikson
on hieman tyrmistynyt, että kaa-
valautakunta muutti toimikunnan
ehdotuksia. Kansanomainen
”jontikka” viittaa Fredriksonin
mukaan miehen sukuelimeen ja
vaneriteollisuudessa lainannut
merkitystään samanmuotoiselle
saumaus- eli liitoskappaleelle vii-
lun teossa.

– Lutakko ei kaipaisi enää uut-
ta pejoratiivista (alentavaa) ni-
meä taakakseen, kaavoituslauta-
kunnan olisi kannattanut palaut-
taa asia toimikunnan valmistelta-
vaksi, sanoo Fredrikson.

Asia on maanantaina kaupun-
ginhallituksen käsiteltävänä. Ka-
dunnimitoimikunnan sihteeri
Marja Nieminen kertoo, että Lu-
takon uusia nimiä mietittäessä
saatiin apua Säynätsalon Schau-
man Wood Oy:ltä. 

Laani tarkoittaa puutavaran
säilytyspaikkaa, Purilas sydän-

puuriukua, joka jää jäljelle vane-
ritukista sorvaamisen jälkeen.

Jussi Ronkasen puisto tuli ka-
dunnimitoimikunnan puheenjoh-
tajan Erkki Fredriksonin ehdot-
tamana. Ronkanen – Fredrikso-
nin appi – oli aikoinaan Schau-
manin paperitehtaan metsäpääl-
likkö. Kaavalautakunnan mieles-
tä Lutakonpuisto on kuitenkin kä-
tevämpi nimi ja selvästi alueelle
miellettävä. 

Fredrikson kertoo, että Ronka-
nen oli valtakunnallisesti merkit-
tävä koivulajien jalostaja, jonka
kunniaksi oltaisiin voitu istuttaa
Lutakon puistoon hänen kehittä-
mänsä koivulaji. Fredrikson ar-
velee appi-yhteyden vaikutta-
neen kaavoituslautakunnan pää-
tökseen.

Isojakokartoista löytyvä Vasik-
kasaari oli Lutakonniemen edus-
talla ennen kuin rantaviiva kurot-
tui siihen kiinni.

Kaavalautakunta ei sitä hyväk-
synyt, koska se nimenä poikkeaa
muista Lutakon pysäköintitont-
tien nimistä.

Nimet virallistuvat asemakaa-
van vahvistuksen yhteydessä,
minkä tekee kaupunginhallitus ja
lopulta kaupunginvaltuusto. Niin
sanotulle kolmannelle toteutus-
alueelle tulee 18 asuinkerrostalo-
tonttia, kolme yhteispihatonttia ja
pysäköintitontteja. Kadunnimiin
ei liitetä loppuun -tie, -katu tai -
kuja -päätteitä, koska kyseessä
ovat samalla myös pysäköinti-
alueiden nimet.

Lutakkoon on
annettu uusia 
kadunnimiä
■ Jontikka voi tarkoittaa myös sukuelimiä.

JYVÄSKYLÄN MLK
Olli Sulopuisto

Kaksi katsojaa loukkaantui per-
jantaina Jyväskylän MM-rallin
erikoiskoe 4:llä Mökkiperässä
Jyväskylän maalaiskunnassa, kun
italialainen Massimo Macaluso
ajoi ulos tieltä. Onnettomuus ta-
pahtui iltapäivällä noin kello
15.30.

Tieltä suistunut auto lennätti ir-
tokiven turvarajan takana olleen
katsojan päähän. Toinen katsoja
loukkasi nilkkansa juostessaan
tieltä suistuvaa autoa karkuun.

Loukkaantuneet vietiin sairaa-
laan, samoin kuin Macaluso. Hä-
nen kartanlukijansa Antonio Ce-
lot ei loukkaantunut.

Poliisin tietojen mukaan louk-
kaantuneiden vammat eivät olleet
vakavia.

Macaluso ajoi suoralla tienpät-
källä kovaa vauhtia, ja pitkäksi
menneen hypyn jälkeen suistui
ensin ojaan, jonka jälkeen auto
kierähti katolleen. Onnettomuus-
paikka oli noin 800 metrin pääs-
sä erikoiskokeen lähdöstä.

Erikoiskoe suljettiin pian
ulosajon jälkeen.

Kaksi katsojaa loukkaantui

Irtokiven päähänsä saanut mies-
katsoja vietiin ambulanssilla sai-
raalaan. Poliisin tietojen mukaan
loukkaantuneen vammat eivät
kuitenkaan olleet vakavia.

■ Italialainen Massimo Macaluso ajoi ulos Mökkiperän erikoiskokeella.

JYVÄSKYLÄ
Maarit Lantto-Tolvanen

Ensihoidosta vastaavien joukko
Jyväskylän MM-rallissa on mel-
koisen suuri. 

Koko viikonlopun päivystää
pelastushelikopterin lisäksi kym-
menen ns. Fiv-yksikköä sekä
kahdeksan ambulanssia, joista
kolme on varalla. 

Nopean vasteen ajoneuvoissa
eli Fiv-maastoautoissa on muka-
na lääkäri, kaksi sairaanhoitajaa
ja kaksi raivaus- ja sammutus-
koulutuksen saanutta henkilöä.

Pelastuskalusto ja miehistö
ovat muualta. Kauhavalainen
Lillbacka on sponsoroinut heli-
kopterin rallin järjestäjän käyt-
töön, Fiv-autojen ja ambulans-
sien miehistö on Pelastusopistol-
ta. 

Vain kaksi ambulanssia on
Keski-Suomen keskussairaalasta.

– Näin ei viedä resursseja pai-
kallisilta toimijoilta, ensihoidosta
vastaava lääkäri Olavi Keinänen

kertoo. 
Hän on sairaanhoitaja Tapio

Varamäen kanssa Esko Saari-
sen ohjaamassa helikopterissa.

– Kuljemme alkupään autojen
mukana, koska niillä on suurim-
mat nopeudet ja niille voi käydä
pahiten. Riski on suurin, vaikka
kuljettajat ovatkin kokeneita,
Keinänen selvittää.

Apua myös
siviileille

Keskussairaalassa anestesia-
lääkärinä työskentelevä Keinä-
nen on Keski-Suomen sairaan-
hoitopiirin ensihoidon vastuulää-
käri. Jyväskylän MM-rallin yli-
lääkärinä hän on ollut pitkään.
Rallilääkärinä on menossa kuu-
des vuosi.

– Tänä aikana on ollut 18 ilma-
kuljetusta, joista kuusi on ollut
kuljettajia ja 12 muita, hän las-
kee. 

Pelastushelikopteri auttaa
myös rallin ulkopuolisia siviile-

jä, se on osa virallista pelastus-
palvelua.

Pelastustoimenlain mukaan
kunta on velvollinen järjestä-
mään olosuhteisiin nähden riittä-
vät pelastustoimet. Kilpailun jär-
jestäjä tukee omilla toimillaan
turvallisuutta. Rallin ensiaputeh-
tävissä olevien palkat maksaa
AKK-Sports.  

Sairaalassa
vahvistuksia

Keskussairaala on varautunut
viikonloppuun vahvistamalla
työvuorossa olevan henkilökun-
nan määrää. 

Päivystyspoliklinikan ylilääkä-
ri Jorma Teittinen kertoo, että
työvuorossa on normaalia enem-
män muun muassa anestesiologe-
ja, kirurgeja, sisätautilääkäreitä ja
hoitajia. Esimerkiksi laborato-
riossa ja röntgenissä on lisäksi
kerätty nimilistoja henkilöistä,
joita voi tarvittaessa hälyttää töi-
hin.

Tehostettua ensihoitoa nopeasti

JYVÄSKYLÄ
Pekka Ilonen

Jyväskylän ratapihalta alkava ja
Paviljongin eteen päättyvä mes-
susilta on osoittanut tarpeellisuu-
tensa. 
Kolmen päivän aikana messusil-
lan toimivuuden on testannut ar-
violta useampi tuhat jalankulki-
jaa. 

MM-rallien ajaksi keskiviikko-
na avattua kävelysiltaa käytettiin
ahkerasti perjantaina, sillä Pavil-
jongin halleissa sijaitsi ralliauto-
jen huoltovarikko. Jatkoa seuraa
lauantaiaamuna, jolloin autot
starttaavat Kuoreveden ja Jämsän
suuntaan.

Suurimman pettymyksen koki-
vat ne messusillan käyttäjät, jot-
ka pyrkivät sillalle pyörällä tai
lastenrattaita työntäen. 

Monelle oli yllätys se, ettei kä-
velysillalle päässyt muuten kuin
portaita pitkin, sillä kantakau-
pungin puolella ei pyöräilyluis-
kaa vielä ole.

Myöskään pyörätuolilla sillal-
le ei pääse, koska hissi ei ole vie-
lä käytössä.

– Hyvä kuitenkin, että käve-
lysilta avattiin jo rallien ajaksi.
Kyllä tämä lyhentää matkaa kan-
takaupunkiin huomattavasti, tote-
si jyväskyläläinen Ari Mauko-
nen, joka saapui katselemaan ral-
liautoja yhdessä 3-vuotiaan poi-
kansa Artun kanssa.

Väliaikaisesti rallien ajaksi
avattu messusilta suljetaan jäl-
leen maanantaiaamuna ja avataan
valmistumisen jälkeen marras-
kuussa.

Kävelevä rallikansa tykästyi messusiltaan

TIIU KAITALO

Timo Ja Tom Österlund oikaisivat Paviljonkiin uutta messusiltaa pitkin perjantaina.

MARKKU KUISMANEN

LUHANKA
Aki Heinonen

Tikkatien rakentajat eivät kavah-
da Luhangan Onkisalossa ympä-
ristökeskuksen asettamaa sakon
uhkaa. Ympäristökeskus kehotti
viimeksi perjantaina tiekuntaa
keskeyttämään tien rakentami-
sen.

Päätöksessä on mukana uhka
100 000 markan sakosta. Se ei
kuitenkaan tule automaattisesti
maksettavaksi rakentamisen jat-
kuessa, vaan sen täytäntöönpano
on erikseen tuomittava oikeudes-
sa.

Lisäksi tiekunnan edustajat
voivat valittaa ympäristökeskuk-
sen perjantain päätöksestä Hä-
meenlinnan hallinto-oikeuteen.
– Tätä oikeutta tullaan varmasti
käyttämään, sanoo tiekunnan pu-
heenjohtaja Tapio Ruohtula.

Tietä on nyt rakennettu reilut
puoli kilometriä. Tarkkaa pituut-
ta Ruohtula ei ole arvioinut, mut-
ta maastoautolla ajettava tiepoh-
ja on jo ylittänyt valtion pakkolu-
nastaman osuuden. Samalla tien-

tekijät ovat ohittaneet alueen,
missä valkoselkätikka on aika-
naan tavattu.

Perjantaina Onkisalon saaressa
räjäyteltiin edelleen kiviä. Sa-
moin tasaustyöt jatkuivat. Pieniä
katkoja lukuun ottamatta tietöitä
on tehty Onkisalossa koko tämän
viikon ajan.

– Tie olisi saatava valmiiksi
hyvinkin enne lumia, sanoo
Ruohtula, joka samalla odottaa
Vaasan hallinto-oikeudelta lupaa
sillan rakentamiseen Judinsalon
saaren ja Onkisalon välille. 

Tien rakentamisesta on kiistel-
ty yli kymmenen vuotta. Perjan-
tain vaatimuksiaan ympäristö-
keskus perustelee luonnonsuoje-
lulailla ja sillä, että myös tieoi-
keutta koskeva pakkolunastus-
menettely on kesken.

Tiekunnan tulkinta on toinen,
ja luottaa maaoikeuden päätök-
seen, jonka mukaan pakkolunas-
tus ei koske tieoikeutta.

Maaoikeus teki päätöksensä
vajaa kaksi viikkoa sitten, jolloin
myös tien rakentaminen aloitet-
tiin nopeasti.

Tikkatien rakentajat
eivät kavahda 
sakon uhkaa
■ Tietä on rakennettu jo yli puoli kilometriä. 

TAMPERE
STT

Nuorten tekemät omaisuusrikok-
set näyttävät olevan vähenemäs-
sä, kertovat poliisin alkuvuoden
ennakkotilastot. Sen sijaan huu-
merikoksiin ja erilaiseen vahin-
gontekoon nuoret syyllistyvät en-
tistä useammin.

– Tämän vuoden ensimmäisten
seitsemän kuukauden aikana
nuorten tekemiä omaisuusrikok-
sia on ollut vähemmän kuin vii-
me vuonna vastaavana aikana,
kertoo ylikomisario Mikko
Lampikoski sisäministeriön po-
liisiosastolta.

Tammi-heinäkuun saldo oli tä-
nä vuonna noin 20 000 omaisuus-
rikoksesta epäiltyä nuorta, viime
vuonna noin 25 000. Nuoriksi
lasketaan korkeintaan 20-vuoti-
aat rikoksentekijät.

Tyypillisiä nuorten rötöksiä
ovat näpistykset, murrot ja moot-
toriajoneuvon luvattomat käyt-
töönotot. 

Murtojen ja luvattomien käyt-
töönottojen osuus kääntyi hie-
noiseen laskuun jo viime vuon-
na.

– Yksi syy on se, että poliisi on
perustanut ajoneuvorikoksiin
keskittyneitä tutkijaryhmiä ja ri-
koksia on pystytty tehokkaam-
min selvittämään, arvioi Lampi-
koski.

Taustalla on myös se, että nuor-
ten rikoskierteen katkaisuun on
viime vuosina panostettu entistä
määrätietoisemmin. 

Esimerkiksi Tampereella ja
Oulussa on saatu hyviä tuloksia,
kun näpistyksistä kiinni jääneet
lapset ja nuoret on ripeästi viety
poliisin ja sosiaaliviranomaisten
puheille.

Nuorten tekemät
omaisuusrikokset
ovat vähenemässä

RISTO AALTO

MM-rallia seurataan tarkasti koko viikonlopun ajan myös helikopte-
reista käsin.

JYVÄSKYLÄ
Olli Sulopuisto

Jyväskylän Maan ystävät
osoitti mieltään Jyväskylän
MM-rallia vastaan perjantaina
aamupäivällä Jyväskylän kä-
velykadulla. Lähtöpaikan lä-
heisen ostoskeskuksen katolle
kiivenneet mielenosoittajat
esittelivät rallin vastaisia ban-
derolleja.

Maan ystävät halusi kritisoi-
da tempauksellaan yhteiskun-
nan automyönteisyyttä. Sen
mukaan ralli on huolestuttava
mielikuvavaikuttaja. Poliisi ei
puuttunut tempaukseen.

Rallin
vastustajat
katolle
Jyväskylässä

KANGASNIEMI
Aki Heinonen

Sähköntekokone eli agrikaatti
anastettiin perjantain vastaise-
na yönä kesämökiltä Vihavel-
ta. Mökkiasukkaat havaitsivat
varkauden tullessaan perjan-
taina mökille. Poliisi kaipaa
vihjeitä hämäräperäisistä liik-
kujista, mutta epäilee samalla
koneen matkanneen varkaiden
mukana pois Kangasniemeltä.

Perjantai-illan kuluessa
Kangasniemen poliisille tuli
vielä ilmoitus kahdesta mök-
kimurrosta. Varkaat ovat liik-
kuneet myös Pieksämäen
maalaiskunnan puolella lähel-
lä Kangasniemen rajaa.

Sähkön-
tekokone
anastettiin
Kangasniemellä

JYVÄSKYLÄ
Olli Sulopuisto

Perjantain aikana poliisi jakoi
120 sakkoa liikenteessä. Suu-
rin osa rangaistusvaatimuksis-
ta tuli ylinopeuksista. Jyväs-
kylän MM-rallin osanottajia
oli sakon saaneista kolme.

Vakavan piittaamattomuu-
den takia kortti otettiin pois
kymmeneltä kuljettajalta. Ri-
kesakkoja kirjoitettiin 18 kap-
paletta, ja kirjallisia huomau-
tuksia annettiin 13.

Rattijuopumuksia oli varsin
vähän, poliisin kirjoissa oli
perjantailta vain yksi törkeä
rattijuopumus.

Poliisi jakoi
perjantaina
120 sakkoa
rallikansalle


