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Pyöriä varastetaan ympäri 
vuoden, mutta varsinainen se-
sonki käynnistyy keväällä pyö-
räilykauden alkaessa. Viime 
vuonna Suomessa varastettiin 
yli 20.000 pyörää. Pelkästään 
Kuusamossa varastetaan vuo-
sittain kymmeniä polkupyöriä.

– Edellisiin vuosiin ver-
rattuna luvut ovat hieman 
kasvussa, sanoo poliisitarkas-
taja Tommi Reen Poliisihalli-
tuksesta.

– Yleisimmin pyörä lähtee 

varkaiden mukaan julkisesta 
tilasta ulkoa, esimerkiksi kou-
lun tai liikuntahallin pihalta. 
Pyöriä viedään usein myös 
asuntojen pihoista ja varastois-
ta. Ajallisesti pyörävarkaudet 
painottuvat viikonloppuihin 
ja ilta-aikaan, Reen kertoo.

Älä koskaan osta  
varastettua pyörää

Tavalliset kansalaiset ostavat 
todennäköisesti suurimman 

osan varastetuista pyöristä. Ja 
kun jälkimarkkinat ovat hyvät, 
pyöriä kannattaa varastaa am-
mattimaisesti. Reen mukaan 
suurin osa varastetuista pyöris-
tä myydään esimerkiksi netin 
kauppapalstoilla ja kirpputo-
reilla. Osa pyöristä puretaan ja 
myydään varaosina.

– Valitettavan paljon varas-
tettua tavaraa menee kiertoon. 
Poliisilla ei ole juurikaan viit-
teitä siitä, että pyöriä vietäisiin 
ulkomaille, vaan kyllä ne jää-

vät tänne kotimaan markki-
noille, Reen kertoo.

Ostajalla on tietty velvolli-
suus selvittää käytetyn pyörän 
alkuperää.

– Jos ostaa varastetun tava-
ran, voi syyllistyä kätkemisri-
kokseen joko tahallisesti tai 
tuottamuksellisesti eli huoli-
mattomuuttaan. Hälytyskel-
lojen pitäisi soida, jos on esi-
merkiksi ostamassa 400 euron 
arvoista uudenveroista pyörää 
100 eurolla, Reen selittää.

Käytettyä pyörää ostetta-
essa olisikin hyvä pyytää myy-
jältä henkilöllisyystodistus ja 
pyörän ostokuitti, erityisesti 
jos kyseessä on uudempi pyö-
rä. Maksu kannattaisi tehdä 
pankkitilille. Lisäksi pyörän 
runkonumero on hyvä tar-
kistaa, koska varastetuissa 
pyörissä runkonumeroa on 
usein pyritty häivyttämään, 
muistuttaa Reen.

Polkupyörävarkaat 
tulevat 
kevään myötä
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FAKTAT:

Vinkkejä 
pyörävarkauden 
varalle

Ota pyörän malli ja 
runkonumero talteen.
Valokuvaa pyöräsi.
Hanki kunnollinen 
lukko ja käytä sitä oi-
kein. Parhaan suojan 
antaa ns. U-mallinen 
lukko, jolla pyörä lu-
kitaan rungosta kiinni 
pyörätelineeseen tai 
muuhun kiinteään.
 Säilytä pyörä mah-
dollisuuksien mu-
kaan lukitussa tilas-
sa.
Tee varkaudesta ri-
kosilmoitus.  

Vähittäiskaupat, parturit 
ja kampaamot voivat nyt 
käyttää lomaketta hakies-
saan poikkeuslupia aukio-
lolle. Lapin aluehallintovi-
rasto on ottanut käyttöön 
yhtenäisen hakulomak-
keen, jonka hakijana oleva 
vähittäiskauppa, parturi tai 
kampaamo voi itse täyttää, 
tulostaa ja lähettää Lapin 
aluehallintoviraston kir-
jaamoon.

Lomakepohja laadittiin 
helpottamaan asiakasyri-
tysten hakuprosessia. La-
pin aluehallintoviraston 
ylitarkastaja Anu Niemi-
sen mukaan varsinkin ne 
yritykset, jotka hakevat 
poikkeuslupaa ensi kertaa, 
ovat toivoneet lomaketta, 
joka samalla ohjaisi hake-
muksen täyttämistä.

Lapin aluehallinto-
virastoon on saapunut 

enemmän poikkeuslupa-
hakemuksia kuin vuosi 
sitten vastaavana aikana. 
Lomakkeen käyttöönotol-
la pyritään myös nopeutta-
maan lupien käsittelyä.

Hakemukset käsitellään 
saapumisjärjestyksessä ja 
tavoitteena on alle kuu-
kauden käsittelyaika.

Lapin aluehallintoviras-
to toivoo käyttäjiltä palau-
tetta uudesta lomakkeesta. 

Poikkeuslupahakemuksia 
aiempaa enemmän

Kuusamoon on vireillä 
yksityinen jalkapalohalli. 
Hankkeen taustalla on pe-
rustettava halliyhtiö, jon-
ka yhtenä osakkaana on 
muun muassa Kuusamon 
Pallo-Karhut Jalkapallo ry.

Tavoitteena on raken-
taa noin 51 x 70 metrin 
suuruinen ylipainehalli 
jalkapalloilijoiden käyt-
töön. Halli haluttaisiin 
rakentaa jäähallin takana 
olevalle hiekkakentälle. 

Yhdyskuntatekniikan 
lautakunta käsittelee pe-
rustettavan halliyhtiön 
maanvarauspyyntöä tä-

nään keskiviikkona.  
Yhdyskuntajohtaja Mi-

ka Mankisen mukaan FC 
PaKa ry:n hallihanke on 
paljon tilaa vaativa hanke. 

– Hallin sijoitus toivo-
tulle alueelle aiheuttaisi 
edelleen isoja muutoksia 
nykyisten toimintojen si-
joituksiin.  Ratkaisua hal-
lin sijoittamisesta toivo-
tulle alueelle ilman alueen 
kokonaissuunnitelmaa 
ei ole perusteltua tehdä, 
sanoo Mankinen esityk-
sessään.

Kuluvan vuoden aika-
na liikuntahallin ympäris-

töön laaditaan kokonais-
suunnitelma osana jää- ja 
liikuntahallin remonttia. 
Mankisen esityksen mu-
kaan kaupunki sitoutuu 
osoittamaan jalkapallo-
hallille paikan joko Urhei-
lupuistosta tai esimerkiksi 
Tolpanniemen tai Nilon 
liikunta-alueelta.

– FC Paka ry:n maan-
varauspyyntö käsitellään 
alueen kokonaissuunni-
telman valmistuttua ja 
liikuntapaikkarakentami-
sen työryhmän käsittelyn 
jälkeen, esittää Mankinen. 

Kuusamoon suunnitellaan 
yksityistä jalkapallohallia

Tiistaina 5. toukokuuta 
Kuusamoon saapuvat lä-
hes 350 senioritanssijaa eri 
puolilta Suomea tarjoavat 
nähtävää ja kuultaa myös 
yleisölle. Nyt jo 15. kerran 
järjestettävä nelipäiväinen 
kohtaaminen on Suomen 
suurin vuotuinen seniori-
tanssitapahtuma.

– Toivomme, että myös 
yleisö löytää tanssinäytök-
siin, konserttiin sekä Atimo-
reput pullolleen -myyjäista-
pahtumaan. Liikuntahallilla 
tuotteitaan tarjoaa keskiviik-
kona 6.toukokuuta kello 
10–14 välisenä aikana pa-
risenkymmentä kuusamo-
laista yhdistystä ja yksityistä 
käsityöläistä ja leipuria, kan-
nustaa yleisöä Kuusamon 
Senioritanssijoiden puheen-
johtaja Pentti Kurvinen.

Hän johtaa tapahtuman 
valmisteluja, joissa on muka-
na puolensataa kuusamolais-
ta talkoolaista. Tapahtumaa 
on valmisteltu muun muas-
sa leipomalla kymmeniä ries-
koja, satoja pullia, graavaa-
malla lohta, valmistelemalla 
tanssiesityksiä, hankkimalla 
lavasteita, askartelemalla 
muistoruusuja ja pystyttä-
mällä kylttejä.

Atimoiden yleisötapah-
tumia ovat muun muassa 
Porkkapirtin tanssituokiot, 
Ravintola Hotkun harmo-
nikkatanssit, Atimoiden 
avajaiset, liikuntahallin yh-
teistanssitapahtumat sekä 

kohtaamisen huipentava 
Suuri senioritanssinäytös 
Kuusamotalolla torstaina 
klo 18.  

Senioritanssijat 
Atimoissa -ohjelma 
löytyy osoitteesta www.
senioritanssijat.fi.

Senioritanssijoiden Atimot 
ovat myös yleisön juhlaa

Kuusamolaiset senioritanssijat ovat talkoilleet viime 
ajat ensi viikolla alkavien Atimoiden eteen. Kuusa-
moon saapuu reilu 350 senioritanssijaa eri puolilta 
Suomea, joille tarjotaan muun muassa Veikko 
Rontin reseptillä leivottua rieskaa. Rieskatalkoot 
pidettiin varhain lauantaiaamuna.


