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 – Vaikuttaa siltä, että Kiteen 
poliisin voimavaroja on siir-
retty Joensuuhun. Minulla ei 
ole tarkkaa tietoa, mitä suun-
nitteilla on, mutta näemme 
muutoksen selkeästi kaupas-
samme ja kauppakeskukses-
samme.

– Rikostilanteissa poliisi 
tulee paikalle aikaisempaa 
suuremmalla aikaviiveellä ja 
paikalle tuleva poliisi voi ol-

la kiteeläisen poliisin sijaan 
vaikkapa Nurmeksesta, jolta 
puuttuu täysin paikallistun-
temus.

– Niinpä olemmekin ohjeis-
taneet työntekijöitämme tur-
vautumaan aina ensisijaisesti 
paikallisen vartiointiliikkeen 
palveluun.

– Tutkijoita Kiteellä vielä 
on, mutta he ovat niin ylityöl-
listettyjä, että työaika menee 

vakavampien tai verekseltään 
tapahtuneiden asioiden selvit-
tämiseen. 

– Nykyään näpistelyjä ja 
vahingontekoja tutkivat ene-
nevissä määrin poliisit, joilla 
ei selvästikään ole kokemus-
ta omaisuusrikosten tutkimi-
sesta.

– Lisäksi näpistelyistä tu-
levat seuraamukset ovat ny-
kyään olemattomia. Tämäkin 
voi olla syynä siihen, ettei nii-
hin ohjata asianmukaisia voi-
mavaroja.

– Me havaitsemme usein 
varkauksia tapahtuman jäl-
keen ja toimitamme kuvat ja 
todisteet tapahtumista ja teki-

jöistä poliisille. Aiemmin po-
liisi pystyi selvittämään teki-
jät jälkeenpäin ja nämä joutui-
vat lähes poikkeuksetta myös 
oikeudelliseen vastuuseen.

– Viime kesän jälkeen ri-
kosoikeudelliseen vastuuseen 
ovat käytännössä joutuneet ai-
noastaan verekseltään kiinni-
otetutut ja paikan päällä kiin-
nipidetyt henkilöt.

– Toisaalta verekseltään 
kiinniottaminen ja kiinnipi-
täminen on tilanne, joka pitää 
aina harkita tapauskohtaises-
ti, koska tekijät voivat vas-
tustaa kiinniottoa väkivallal-
la uhaten.

– Muistan tapauksen vii-

me kesältä, kun isompi ryh-
mä oli juopottelemassa ja ros-
kaamassa kauppamme edus-
talla. Paikalle kutsuttu vartija 
kertoi asiallisesti heille, että 
poliisi on tulossa ja totesimme 
myös, että julkijuopottelu ja 
roskaaminen on kiellettyä.

– Nuoret miehet nauroivat 
vartijan puheille katketakseen 
ja tiesivät kertoa, että nämä 
asiat eivät Kiteellä poliisia 
kiinnosta, Petri Kupiainen 
kertoi kokemuksistaan.

Hänen mukaansa ilkivalta 
rantautui Kiteelle 1980 -luvun 
loppupuolella.

– Tuohon aikaan kiinteis-
töstämme rikottiin joku ik-

kuna tai valaisin jok`ìkinen 
viikonloppu. Toimintaa jat-
kui muutaman vuoden, mut-
ta sitten Kiteen poliisipäällik-
könä aloitti Arvo Anttonen, 
joka laittoi ilmiön nopeasti 
kuriin.

– Kyse siis oli ja on tah-
totilasta, miten asioihin suh-
taudutaan.

Ilkivallan takia Kupiaiset 
joutuivat tänä syksynä muut-
tamaan kauppakeskuksen 
yleisöwc:t jälleen suljetuiksi 
ja maksullisiksi, koska wc-ti-
loja rikottiin jatkuvasti. 

– Joudumme käyttämään 
enenevässä määrin myös 
vartiointiliikkeen palveluja, 
mutta entä sellaiset yritykset 
ja ihmiset, joilla ei tähän ole 
mahdollisuutta?

– Kiteelläkin maksetaan ve-
roja, joten kyllä täällä pitäisi 
saada myös turvallisuuspal-
veluja, Petri Kupiainen veto-
aa päättäjiin.

�Kauppias Petri Kupiainen on huolissaan poliisien 
vähenemisestä Kiteellä.
� – Välillä tuntuu, että turvallisuuspalvelut on lope-
tettu tai ainakin osa-aikaistettu, hän harmitteli ottaes-
saan vastaan maakunnallista turvallisuuspalkintoa.

Poliisien väheneminen
näkyy ikävällä tavalla

Maakunnalliset turvallisuus-
palkinnot annettiin tänä syk-
synä ensimmäisen kerran. 
Niitä jaettiin 19 kappaletta, 
joista kukin on suuruudel-
taan 2 000 euroa. Valtakun-
nallisen turvallisuuden edistä-
misen 3 000 euron palkinnon 
sai SRV Yhtiöt.

Turvallisuuspalkintoja ja-
kamalla Pohjola haluaa kan-
nustaa yrityksiä turvallisuus-
kulttuurin parantamiseen sekä 
jokapäiväiseen riskien hallin-
taan ja turvalliseen työsken-
telyyn.

Maakunnallisen turval-
lisuuspalkinnon voittajalta 
edellytetään joko yrityksen 
turvallisuuden ja/tai riskien-
hallinnan kokonaisvaltaista ja 
tuloksellista kehittämistä, uu-
den turvallisuusmenetelmän 
lanseerausta tai yrityksen tur-
vallisuuskulttuurin kehittämi-
seksi käynnistettyä laajaa ke-
hityshanketta.

Turvallisuuspalkinto on sti-
pendiraha, joka suoritetaan 
kuluja vastaan yrityksen uu-
den turvallisuushankkeen val-
mistumisen tai toteutumisen 
jälkeen. Näin Pohjola Vakuu-
tus haluaa osaltaan tukea yri-
tyksen jatkuvaa turvallisuu-
den kehittämistyötä.

Kupiaisen perheyritykses-
sä on jo vuosien ajan panos-
tettu sekä henkilö- että omai-
suusturvallisuuteen laite- ja 
järjestelmäinvestoinnein sekä 
koulutuksin.

Yritys on varustanut kaup-
pakeskustilat täydellisellä 
kuorisuojauksella ja varti-
oinnilla, paloilmoitusjärjes-
telmällä ja sprinklauksella. 
Myös kylmälaitteet ovat hä-
lytysjärjestelmän piirissä, pal-
kitsemisen perusteluissa to-

detaan.

Isoja satsauksia
Kupiaiset ovat tehneet turval-
lisuuden hyväksi määrätie-
toista ja pitkäjänteistä työtä. 
He ovat investoineet turval-
lisuustekniikkaan niin omis-
sa liiketiloissaan kuin koko 
kauppakeskuksessa ja samalla 
kehittäneet oman tehokkaan 
toimintamallin.

– Meillä on automaattisen 
palo-ilmoitinjärjestelmän li-
säksi täydellinen sprinklaus-
järjestelmä tulipalojen varal-

ta. Jokainen kauppakeskuksen 
neliö on sprinklattu.

– Meillä on 75 kameran tal-
lentava kameravalvontajärjes-
telmä, tuotesuojausjärjestel-
mä sekä painikkeelliset hätä-
avun kutsut työpisteissä.

– Kulunvalvonta on suunni-
teltu suojaamaan työturvalli-
suutta ja ilmoittamaan poik-
keavasta liikkumisesta sekä 
oleskelusta kiinteistössä.

– Rakensimme viimei-
sen laajennuksen yhteydes-
sä vuonna 2008 säilöönot-
totilankin, johon aggressii-
visesti käyttäytyvä, itselleen 

tai muille vaarallinen henki-
lö voidaan sijoittaa valvotusti 
odottamaan poliisin tuloa.

– Myös rahojen suojaus, 
säilöminen sekä kuljetus on 
suunniteltu turvallisuutta sil-
mälläpitäen.

– Erilaiset lain vaatimat 
suojelusuunnitelmat pidäm-
me ajan tasalla ja koulutam-
me jatkuvasti henkilökun-
taamme.

– Vartiointiliikkeen edus-
tajan kanssa keskustelemme 
joka viikko, tarvittaessa jopa 
päivittäin poikkeavista tilan-
teista turvallisuusympäristös-

sä ja suunnittelemme vartioin-
tia sen pohjalta.

– Turvatekniikkaa vaati-
via järjestelmiä on kiinteis-
tössä paljon, laitteet ovat ar-
vokkaita ja niiden ylläpito on 
kallista.

– Lisäksi erilaiset lait ja 
säädökset tuppaavat nosta-
maan kustannuksia. Esimer-
kiksi sprinklaus-, paloilmoi-
tin- ja savunpoistojärjestel-
mät, nosto-ovet, hissi, liuku-
käytävät on huollatettava vi-
romaisten hyväksymillä huol-
tolaitoksilla vuosittain.

– Tämän jälkeen viran-

omaisten hyväksymät tar-
kastuslaitokset käyvät tar-
kastamassa, että huollot on 
tehty asianmukaisesti ja lo-
puksi palotarkastaja käy vielä 
tarkastamassa, että asiat ovat 
kunnossa.

– Myös alkusammutuska-
lusto käydään läpi vuosittain 
ja huolletaan tarvittaessa. 
Poistumisvalot ja hätävalais-
tus tarkastetaan neljä kertaa 
vuodessa ja huolletaan tar-
vittaessa, Petri Kupiainen 
konkretisoi turvallisuuteen 
liittyviä satsauksia.

Pohjolan turvallisuuspalkintoa olivat luovuttamassa pankinjohtajat Kaija Hämäläinen, vasemmalla, ja Jani Pakarinen, myyntijohtaja Arto Kuosmanen, riskipääl-
likkö Ossi Martikainen sekä yhteyspäällikkö Jussi Oinonen ja sitä oli vastaanottamassa kauppias Petri Kupiainen kihlattunsa Anu Hassisen kanssa.

� Petri Kupiainen Oy 
on valittu vuoden 2012 
Pohjolan maakunnallisen 
turvallisuuspalkinnon 
saajaksi. Valinnan perus-
teena on vuosien panos-
tus henkilö- ja omaisuus-
turvallisuuteen. Palkinto 
luovutettiin maanantai-
na Kiteen Seudun Osuus-
pankilla.

Pohjolan turvallisuus-
palkinto Petri Kupiainen Oy:lle


