
A2  SAVON SANOMAT  MAANANTAINA 5.8.2019

Uutistuottajat: Marika Löf, 
Pertti Ruohonen, 
Tommi Turunen
Vaihde päivisin: 
017 303 111
Uutistuottaja iltaisin: 
017 303 319
etunimi.sukunimi@
savonsanomat.fi 

Anna uutisvinkki, 
lähetä uutiskuva
Lähetä teksti- tai kuvaviesti 
numeroon 13521
Soita numeroon 017 303 300
Lähetä sähköpostia: uutiset@
savonsanomat.fi 
Jätä verkkopalveluun: 
savonsanomat.fi /uutisvinkki

Hepomäellä
varaudutaan
Finnpulpin
tehtaaseen
Yritystontit: Uusi yritysalue 
mahdollistaisi mekaanista 
metsäteollisuutta. 

Kylmämäen yritysalue on täyttymässä Etelä-Kuopiossa. Kattokeskukselle rakennetaan uutta toimitilaa 
Purukadulle.  Kirvesmies Topias Kosunen koolaa kattoa.

Helsinki

Iiro-Matti Nieminen / STT

Puheenjohtaja Sari Essayahin 
sairastuminen rintasyöpään 
järkytti lauantaina kristillisde-
mokraattien puolueväkeä ja poli-
tiikan toimijoita laajemminkin.

Suositun puheenjohtajan sai-
rastuminen on kova isku viiden 
kansanedustajan puolueelle, jol-
la on vain muutamia valtakun-
nallisesti tunnettuja poliitikkoja.

Valtio-opin emeritusprofessori 
Heikki Paloheimo Tampereen 
yliopistosta kuitenkin uskoo, että 
kristillisdemokraateilla on puo-
lueena mahdollisuudet selvitä 
Essayahin vakavasta sairastumi-
sesta ilman ylitsepääsemättömän 
suuria ongelmia.

Ensinnäkin kristillisten ase-
ma oppositiopuolueena tekee 
Paloheimon mukaan tilanteesta 
helpomman verrattuna siihen, 
että puolue olisi hallituksessa.

–�Oppositiossa ei jouduta siir-
tämään yhtä suuria vastuita, ja 
silloin puheenjohtajavaihdokset 
yllättävissäkin tilanteissa yleen-
sä onnistuvat sujuvammin, sanoi 
Paloheimo STT:lle.

Hänen mukaansa kristillisde-
mokraattien näkökulmasta on 
myös hyvä asia, ettei lähiaikoi-
na ole edessä vaaleja. Seuraavat 
valtakunnalliset vaalit ovat kun-
tavaalit keväällä 2021.

–�Puolue ei joudu ajolähtöti-
lanteessa miettimään puolue-
johdon mahdollista uusimista.

Kolmanneksi Paloheimo nos-
taa esiin, että kristillisdemo-
kraattien puoluekannatus on 

ollut kohtalaisen tasaista, eivätkä 
aiemmat puheenjohtajanvaih-
dokset näytä merkittävästi vai-
kuttaneen suosioon.

Paloheimon mukaan suuri osa 
kristillisdemokraattien kannat-
tajista tukee puoluetta arvojen 
ja aatteiden perusteella. Siksi 
puheenjohtajan henkilön mer-
kitys kannatukselle voi joissain 
toisissa puolueissa olla suurempi.

Essayah ilmoitti lauantaina 
jäävänsä kahden viikon sai-
rauslomalle alkuvaiheen rin-
tasyöpädiagnoosin takia. 
Samalla hän sanoi harkitsevan-
sa, tavoitteleeko enää jatkokautta 
puheenjohtajana elokuun lopun 
puoluekokouksessa.

Kristillisdemokraattien puo-
luesihteeri Asmo Maanselkä 
kertoi STT:lle, että sairauslo-
man aikana Essayahia tuuraa-
vat eri tilaisuuksissa puolueen 
varapuheenjohtajat ja kansan-
edustajat.

Tähän mennessä Essayahil-
la ei ole ollut vastaehdokkaita 
puheenjohtajaksi. Maanselän 
mukaan kukaan tuskin haas-
taa Essayahia, jos tämä pystyy 
jatkamaan puheenjohtajana.

–�Pitäisin hyvin erikoisena sitä, 
jos näin olisi (haastajia). Kuiten-
kin tämä on aika tavalla järkyt-
tänyt meidän väkeä.

Maanselän mukaan olisi 
todella vaikeaa löytää kristil-
lisdemokraateille yhtä hyvää 
puheenjohtajaa kuin Essayah.

–�Vaikea ajatella, kuka olisi 
sellainen, joka saisi yhtä laajan 
suosion.

Essayahin 
sairastuminen 
oli järkytys 
puolueelle
Kristillisdemokraatit: Oppositio-
asema ja pitkä aika seuraaviin 
vaaleihin voivat auttaa puoluetta.

Sari Essayah (kd.) on sairauslomalla rintasyöpädiagnoosin takia.
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Kuopio
Jukka Patrakka

Kuopion suurimmat työpaik-
ka-alueet kasvavat kaupungin 
eteläpuolella. Pohjoisessa oleva 
Sorsasalo on varattu mahdolliselle 
Finnpulp Oy:n havusellutehtaalle.

Kolmisen vuotta sitten Kuopios-
sa aloittanut Itä-Suomen Kattokes-
kus Oy rakennuttaa tuotanto- ja 
varastotiloja Kylmämäkeen. 

–�Yritys on ollut kasvu-uralla ja 
toimitilat ovat käyneet ahtaiksi, 
aluejohtaja Erik Riihimäki kertoo.

Purukadun uusiin tiloihin muu-
tetaan loppuvuonna.

–�Kylmämäen teollisuusalue 
on meidän kannalta ykköspaik-
ka keskeisen sijainnin perusteella. 
Yhteistyö kaupungin elinkeinotoi-
men kanssa on ollut mutkatonta 
ja kannustavaa. 

Kuopion yksikön liikevaihto oli 
viime vuonna nelisen miljoonaa 
euroa työllistäen noin 25 korjausra-
kentamisen ammattilaista. Yrityk-
sen tavoitteena on kehittää entistä 
terveempiä kattorakenteita. 

–�Usein kattoremontin syy-
nä on aluskatteen puuttuminen 
sekä kattorakenteen puutteelli-
nen tuuletus.

Kaupunki varautuu mekaanisen 
metsäteollisuuden tonttien kysyn-
tään. 

Hepomäkeen on vahvistunut 
osayleiskaava, joka mahdollistaa 
lähes 300�000 kerrosalaneliötä 
yritystiloja noin 350 hehtaarille.

Elinkeinojohtaja Jukka Pitkäsen 

mukaan kaupunki on jo neuvo-
tellut suomalaisten ja kansainvä-
listen toimijoiden kanssa. 

–�Jos Finnpulp tulee, se vetää 
perässään muita toimijoita. Ne 
pystyvät hyödyntämään samoja 
raaka-ainevirtoja.

Sellutehdas tarvitsee kuitupuu-
ta. Esimerkiksi saha-, vaneri- sekä 
liimapuupalkkiteollisuus puoles-
taan jalostaa tukkipuuta.

Pitkänen uskoo, että Hepomäki 
riittäisi hyvin mekaanisen puun-
jalostuksen yrityksille. 

Isoja alueita on jo tasattu Kaa-
topaikantien läheltä, koska muun 
muassa Rudus Oy louhii sieltä kal-

liokiviainesta.
Puunkorjuualan Finnharvest 

Oy:n toimitusjohtaja Esa Piiro-

nen kertoo, että sellutehdasta 
odotetaan.

–�Sillä olisi valtava työllistävä 
vaikutus Pohjois-Savolle.

Yritys kaksinkertaistaa korjaa-
motilansa noin tuhanteen neliöön 
Kylmämäessä elokuussa.

–�Toiminta on kasvanut yritys-
kauppojen myötä. Samoin hak-
kuumäärät, kalusto ja miehitys.

Kylmämäessä on jäljellä enää 
yksittäisiä tontteja. 

–�Alueelle voi olla tulossa jota-
kin positiivista, Pitkänen arvioi.

Noin 400 hehtaarin Pieneen Neu-
lamäkeen on rakenteilla ensim-
mäinen lähes sadan hehtaarin 
alue.

–�Siellä on useita rakennushank-
keita ja varauksia. 

Pienen Neulamäen kakkosvai-
heen aloittaminen on mahdolli-
nen vuodenvaihteessa. 

–�Noin 70 hehtaarin kaavoituk-
sella varaudutaan hyvään tontti-
kysyntään.

Kuopiossa on riittänyt tarvetta 
erityyppisille teollisuuden ja kau-
pan tonteille.

–�Yritystonttikysyntä on jatku-
nut hyvänä läpi vuosien. Taantu-
mienkaan aikana ei ole sattunut 
isoja notkahduksia.

Aiemmin kaupunki suunnitte-
li noin 30 hehtaarin logistiikka-
aluetta Matkuksen kohdalle radan 
länsipuolelle, mutta se on jäänyt 
reserviksi.

–�Jos kysyntä kasvaa siellä, kaa-
voittamiseen on valmius, Pitkä-
nen toteaa.

Uusi kaava-alue on vahvistu-
nut Savilahden itäosaan lähelle 
Technopolista.

–�Reilun vuoden kuluttua voi-
daan tarjota tontteja. 

Näin halutaan luoda kysyntää.
–�Tähän asti ei ole oikein ollut 

tarjontaa. 
Esimerkiksi Mega Elektroniikka 

Oy ja Medikro Oy asettuivat Pie-
neen Neulamäkeen.

Uusia kaupan toimijoita olisi Pit-
käsen mukaan tulossa Kuopioon, 
jos niille löytyisi sopivia tontteja. 
Lisäksi osa etsii parempaa paik-
kaa. 

–�Tällaisia kaupallisia tontteja 
on aika vähän. 

Varsinkin elintarvikkeiden myyn-
ti on rajoitettu tietyille alueille.

”
Sillä olisi valta-
va työllistävä 

vaikutus Pohjois-
Savolle.
Esa Piironen

”
Taantumien-
kaan aikana 

ei ole sattunut isoja 
notkahduksia.
Jukka Pitkänen

PAULA POHJAMO

Kuopion kaupungin
yritystontit
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OIKAISU 

Myös Antti Kekäläinen edustaa 
Suomea Ammattikuljettajien 
ajotaidon maailmanmesta-
ruuskilpailuissa Kroatiassa. (SS 
28.7.)

IISALMI

Iisalmen Prisma oli suljettuna 
koko sunnuntain sähkövian 
takia. Vika johtui muuntajasta, 
joka lakkasi toimimasta sun-
nuntaina aamulla.

Kylmä- ja pakastelaitteet pyö-
rivät varavoiman turvin, mutta 
sähköä ei riittänyt enää esimer-
kiksi kaupan valaistukseen.

Kaupan johtaja Petri Haima-
kainen kertoi, että liike on 
avoinna normaalisti maanan-
taina.

Sähkövika sulki 
Prisman koko 
sunnuntaiksi

VARKAUS

Loton lauantaikierroksen ainoa 
täysosuma osui tällä kertaa 
Varkauteen. Voittosumma on 
3,6 miljoonaa euroa.

Voittorivi oli pelattu Kauppa-
kadun R-kioskissa.

Lottokierroksen oikea rivi 
on 2, 17, 19, 25, 33, 34 ja 37. 
Lisänumeroksi arvottiin 18 ja 
plusnumeroksi 20.

Loton täysosuma 
3,6 miljoonaa 
Varkauteen

Alkava viikko ilmeisesti kalsea idässä ja pohjoisessa
SÄÄ Alkavan viikon sää näyttäisi 

olevan melko lämmin joskin ajoit-

tain sateinen Etelä- ja Länsi-Suo-

messa. Maan itä- ja pohjoisosissa 

on syytä varautua viileään keliin.

Viikon sääennuste muuttui 

Ilmatieteen laitoksen mukaan 

sunnuntain kuluessa tuntuvas-

ti, ja ennusteessa on edelleen 

epävarmuutta. Idästä lähestyvä 

viileä ilma laskee Itä- ja Pohjois-

Suomen päivälämpötiloja niin, 

että pohjoisessa saatetaan jäädä 

runsaaseen 10 asteeseen.

Suuressa osassa maata on ollut 

metsäpalovaroitus, joten liki päi-

vittäin maan etelä- ja länsiosiin 

satavat kuurot tuovat kuivaan 

maastoon kaivattua vettä, 

muistutti päivystävä meteorologi 

Pauliina Kuokka.

KUOPIO

Kuopion Neulaniemen ulkoalu-
eella syttyi maastopalo kolmen 
aikaan sunnuntai-iltapäivällä. 
Palo oli keskellä metsää noin 
200 metrin päässä lähimmäs-
tä ulkoilureitistä.

Ensimmäinen havainto
maastopalosta tuli sivulliselta 
Puijon tornista. Pelastuslai-
toksen mukaan palon paikan-
tamiseen meni aikaa paikan 
hankalan sijainnin takia. Lopul-
ta palo saatiin paikannettua 
palolento 27:n lentokoneella, 
joka myös ohjasi sammuttajat 
kohteeseen.

Päivystävä palomestari
Kalevi Bruun kertoi kahdek-
san aikaan illalla, että palo on 
saatu hallintaan, mutta jälki-
sammutustyöt voivat jatkua 
aamuun saakka. Maastopalo 
oli pinta-alaltaan noin puoli 
hehtaaria. Bruun kertoi, että 
maastopalo sijaitsi hankalassa 
ja louhikkoisessa maastossa. 

Syttymissyy oli illalla vielä 
epäselvä, mutta paikalta löytyi 
vanha leiripaikka, jossa on 
todennäköisesti pidetty nuo-
tiota tai tupakoitu.

Maastopalo 
Neulaniemen 
ulkoilualueella


