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- Seinäjoen, Nurmon, Peräseinäjoen ja Ylistaron kuukausilehti. Jo vuodesta 1988 -

Yrjö Takkala: Ratkaisu 
on turve!  s. 7.

Majoitusvaraukset
Hotelli Vuokatti Resort
puh. 0207 229 620
www.hotellivuokatti.fi

Löydät meidät myös 
Facebookista ja Instagramista!

Koe Hotelli Vuokatin 
tunnelmallinen syksy!

Vuokatinvaaran kivat retkireitit kutsuvat sinut syksyiseen 
metsään retkelle ja Hotelli Vuokatin sauna lämpiää 

retkipäivän päätteeksi. Nauti romanttinen viikonloppu 
tai retkipäivä.

Tervetuloa viihtymään!

Weekend pe-su: 
Sisältää majoituksen ja kahden 
päivän liput, aamiaisen, asukas-

saunat, Honkalinnasaunan ja 
altaan, sekä kuntosalin.

Kahden hengen hotellihuone 
249/hlö/2hlö

Lake/Lakeside Plus 
249€/hlö/4hlö

Hill/Hillside Plus/Lakeside 
209€/hlö/4hlö huoneisto

Hillside/Perhehuone 
199/hlö/4hlö huoneisto

Hyödynnä 
WINTER OPEN 2022 

tarjouksemme! 
18.-19.11.2022

Tuottajantie 42 B7, 60100 Seinäjoki

www.korasahko.fi
harri.koskela@korasahko.fi
Puh. 0400-661 405

Muista Kotitalous- 
ja maatalousvähennys!

aurinkosähköpaneelit
Luotettavasti oikein mitoitettu, tarpeisiisi sopiva korkealaatuinen aurinkosähköjärjestelmä 
kotiin, vapaa-ajalle, ammattikäyttöön sekä ääriolosuhteisiin. Nopea toimitus, täydellisenä 
tarkastettuna asennuspakettina .

Aurinkopaneeli on energiafiksu valinta. Alle kahdessa tunnissa aurinko säteilee maapallolle 
päästötöntä energiaa ihmiskunnan vuoden tarpeisiin. Hyödynnä aurinkovoimaa, ilmaista 
sähköä ilman sähkön siirtomaksuja. Lisätuloja saat myymällä aurinkosähkön omatuotannos-
ta yli jäävän sähkön.

ILMALÄMPÖPUMPUT
Ilmalämpöpumppu on erinomainen keino laskea kodin 
energialaskua - se maksaa itsensä takaisin muutamas-
sa vuodessa. Kesäisin se toimii jäähdytyslaitteena ja 
siten parantaa myös asumismukavuutta roimasti.

SÄHKÖURAKOINNIT
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Arvopohjan ”pyhä kolminaisuus” on täällä lakeuksilla totuttu raken-
tamaan kodin, uskonnon ja isänmaan nimiin. Näitä arvoja rapautta-
vat juurettomuus, uskonnottomuus ja globalismi. Aika ajoin, taiste-
lua käydään arvojen ja arvottomuuksien välillä voimakkaammin. Jos 
näitä konservatiivisiksi määriteltyjen arvojen merkityksiä lähdetään 
sanoittamaan, niin merkitys lienee sama kuin harmaan eri sävyillä, 
niitä on viisikymmentä.

Aloitetaan isänmaasta. Heikki Haavisto, äskettäin poisnukkunut 
ministeri, on todennut osuvasti: ”On tärkeää, että Suomi ei las-
ke koskaan omaa suojaustaan alas, on kyse sitten turvallisuudesta, 
energiantuotannosta tai ruoan saatavuudesta. Vapaus on näennäistä 
sellaisella valtiolla, jonka tulevaisuus riippuu muiden valtioiden ar-
meliaisuudesta.” 

Vapaus on näennäistä, jos olemme riippuvaisia tuontienergiasta ja 
tuontiruuasta. Huoltovarmuus on isänmaan paras ystävä ja siitä on 
pidettävä kiinni. Sekä energian- että ruuantuotannossa on panostet-
tava kotimaan tuotantoon ja muistettavat reaaliteetit, kuten Suomen 
pohjoinen sijainti, lyhyt kasvukausi ja itänaapuri. Suomen tulisi pa-
lauttaa päätösvaltaa maa- ja metsätalousasioissa Brysselistä takaisin 
Helsinkiin ja turvata näiden toimialojen jatkuvuus. Metsät tulee saada 
hyödyntää ja pellot on ensisijassa käytettävä ruuantuotantoon, eikä 
hömppäruokohelven viljelyyn.

Uskonto on jokaisen oma henkilökohtainen asia. Joku uskoo enem-
män, joku vähemmän. Yleensä Jumalaan turvataan vaikeissa krii-
seissä ja elämäntilanteissa, ja sehän on ymmärrettävää. Silloin kun 
menee hyvin, niin unohdetaan helposti, että menestys ei välttämättä 
ole yksin omaa ansiota, ja tulisi muistaa olla kiitollinen johdatuk-
sesta. Mielestäni tärkeää olisi kuitenkin kuulua kirkkoon, koska vain 
olemalla seurakunnan jäsen voi vaikuttaa oman seurakunnan pää-
töksentekoon joko äänestämällä seurakuntavaaleissa tai lähtemällä 
ehdokkaaksi.

Koti on yhteiskunnan perusyksikkö, josta ammennetaan eväät elä-
mään. Koti ja kotiseutu voidaan romantisoida kuten Sakari Topeliuk-
sen tunnetussa sadussa ”Koivu ja tähti”, joka sijoittuu isonvihan ai-
kaan ja jossa Topelius kertoo tarinan sukunsa tapahtumista. Sadussa 
koti-ikävä saa vieraalle maalle joutuneet lapset etsimään tien takai-
sin kotiin. Koti kuvastaa juuria ja täälläpäin aina kysytään, ”Mistä olet 
kotoisin?”. Kodin ja omien juurien arvostaminen on perusta terveelle 
itseluottamukselle ja se kantaa läpi elämän. Koti antaa myös identi-
teetin ja liittää meidät osaksi tiettyä heimoa. Juuriaan ei pidä hävetä. 
Pohjalaisuutta ei pidä hävetä. 

Koulut alkavat tänään. Haluan toivottaa erityisesti kaikille ekaluok-
kalaisille turvallista koulunalkua ja opettajille jaksamista tärkeässä 
työssään. Liikenteessä tulee huomioida koulujen alkaminen ja ajella 
erityisen varovasti koulujen läheisyydessä.

Piia Kattelus-Kilpeläinen

Kahden enemmän tai vähemmän koronapandemian rajoittaman kesän 
jälkeen suomalaiset ovat rynnineet festareille. Seinäjoella kesä on ollut 
pitkästä aikaa vilkas ja festarit jatkuvat vielä.

Suomalaiset löysivät parina viime kesänä mökkeilyn ja asumisen ilon 
maaseudulla. Nyt sitten lentokentät ruuhkautuivat, kun moni mieli 
tauon jälkeen myös maailmalle.

Messujen ja festivaalien järjestäjien mukaan ihmisten kiinnostus ta-
pahtumia kohtaan on kuitenkin muuttunut. Yleinen arvio on, että sa-
mankaltaisissa tilaisuuksissa käydään nyt ja jatkossa harvemmin. Tär-
keää on siksi luoda monipuolinen tapahtumatarjonta.

Korona on haastanut monen tähtiartistin. Pesisstadioneja kiertävä 
Antti Tuisku veti valtavasti aiemmin väkeä, koronan jälkeen pesäpal-
lo-ottelut vetävät kuitenkin enemmän väkeä. Maailma muuttui.

Maailma näyttää ensi syksyn ja talven osalta haastavalta. Pääkaupun-
kiseudulla osa rakennusfirmoista on jo ajautunut konkurssin partaal-
le. Inflaatio on nostanut panosten hintoja, mutta ostajat pitävät kiinni 
alkuperäisistä sopimushinnoista. Tunne on jotenkin sama kuin ennen 
1990-luvun lamaa: työvoimasta tuntuu olevan pulaa ja inflaatio jyllää. 
Syksyllä alkaa rytinä.

Yhdysvaltain yli yhdeksän prosentin inflaatio ja perässä tuleva Euroo-
pan ja Suomen inflaatiokehitys tekevät ensi talvesta haastavan. Erityi-
sesti Suomessa, jossa polttoaineiden ja energian hinta pysyy korkealla 
ja jatkaa nousuaan. Säälittävintä tässä on, että päätökset ovat monelta 
osin ”kotikutoisia”.

Poliitikot ihmettelevät vaalien laskevia äänestysprosentteja. Olisiko 
syy puolueissa? Olen kysynyt monelta koulutetulta, mikseivät he lähde 
ehdolle vaaleihin? Vastauksissa on kaikunut se epärehellisyys, joka po-
litiikassa vallitsee tai millaisen kuvan poliitikot antavat.

”Nämä teidän tulee pitää: Puhukaa totta toisillenne! Jakakaa oikeut-
ta totuuden mukaan, niin että rauha vallitsee keskuudessanne. Älkää 
suunnitelko pahaa toinen toisellenne. Varokaa tekemästä väärää valaa. 
Minä vihaan kaikkea vääryyttä, sanoo Herra.” (Sak. 8:16-17)

Sami Kilpeläinen

Kilpeläisen Juntta

Kesäfestarit palasivat, 
syksyllä koittaa 
karu arki

Puheenjohtajan palsta

Koti, uskonto 
ja isänmaa

YLISMEDI

Yksityinen 

Lääkärikeskus ja 
terveydenhoitopalvelu

Ajanvaraukset 050 325 8792
Kaukolanraitti 7, Ylistaro  www.ylismedi.fi

Veri-

näytteiden otto

myös kotona

ilman lähetettä.

• Ajokortti-
todistus 87€

• laajennettu 101€
Yksityinen lääkäri- ja  

terveydenhoitopalvelu
– Etälääkäripalvelut, kotihoidon palvelut

– Kelakorvaus lääkärikäynnistä
– Uutena myös työterveyshuolto

Jakelu 30 000 kpl Seinäjoki, Nurmo, 
Peräseinäjoki, Ylistaro ja Ilmajoki 
60-alkuiset postinumerot.

Päätoimittaja: Sami Kilpeläinen /
seinajokinenlehti@gmail.com

Hallituksen puheenjohtaja: 
Piia Kattelus-Kilpeläinen / 
piia.kattelus-kilpelainen@seinajokinen.fi

Ulkoasu ja taitto: 
Graafinen toimisto Seria

Kustantaja: Seinäjokinen-lehti Oy

Jakelu: SSM Länsi-Suomi Oy

Painopaikka: Botnia Print Oy Ab

Onnenkauppa ja nettilehti: 
www.seinajokinen.fi

Ilmoitusvaraukset ja -aineistot: 
ilmoitukset@seinajokinen.fi
myynti@seinajokinen.fi

Seuraavan lehden 
aineistopäivä 13.09.2022.

Painovalmis ilmoitusmateriaali CMYK
-väreissä, resoluutio 200 dpi, Press optimoitu 
PDF-tiedost, kirjasimet mukaan liitettynä,
kuvatiedostot JPG- tai CMYK-muodossa.

- Vuodesta 1988
seinäjokisten asialla -

Tavoittaa yli 50 000 lukijaa, 
Ilmestymispäivä 10.08.2022

Etelä-Pohjanmaan Reserviläispii-
rit järjestivät yhdessä paikallisten 
reserviläisyhdistysten ja seura-
kunnan kanssa torstaina 4. elokuu-
ta maakunnallisen Kesäillan kirkko 
-tapahtuman Ylistaron kirkossa. 
Reserviläiset kutsuivat maakunnan 
väkeä ”komiaan kirkkohon” pe-
rinteisellä tunnuksella: ”Kiitos ke-
sästä, kiitos vapaasta Isänmaasta”
 Tämänvuotisessa kirkkoillassa 
puhujana oli piispa Matti Salomä-
ki. Puolustusvoimien ja Pohjan-
maan aluetoimiston tervehdyksen 
toi aluetoimiston päällikkö evers-
tiluutnantti Pasi Heinua. Kirkkoil-
lan musiikista vastasi Ylistaron 
Asevelikuoro ja Etelä-Pohjanmaan 
poliisilaulajien kvartetti. Yhdessä 
laulettavat virret olivat tuttuja ke-
säisiä ja Isänmaallisia.
 Päätöshartauden piti Ylista-
ron kappeliseurakunnan vt. vas-
tuukappalainen Jarmo Happonen. 
Kirkkoillan juonsi Etelä-Pohjan-
maan Reserviläispiirien hengelli-
sen- ja perinnetoimikunnan pu-
heenjohtaja Heikki Koivisto.

Matti Salomäki: Arvomme 
lepäävät kodin, uskonnon 
ja isänmaan varassa
Lapuan hiippakunnan piispa Matti 
Salomäki rakensi puheensa ko-

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointi-
alueen valmistelijat lähtevät maa-
kuntakierrokselle. Syksyn aikana 
järjestetään yhteensä kahdeksan 
yleisötilaisuutta. Kierros starttaa 
Kauhavalta 23.8.
 Mitä tapahtuu, kun hyvinvoin-
tialueet aloittavat toimintansa ensi 
vuoden alusta? Muuttuuko minun 
arkeni jollain tapaa? Millä tavoin 
hyvinvointialuetta valmistellaan 
loppuvuonna 2022?
 Näihin ja moniin muihin ky-
symyksiin on luvassa vastauksia 
tulevan syksyn aikana järjestet-
tävissä kuntalaisinfoissa. Kaikille 
avoimet, maksuttomat yleisötilai-
suudet järjestetään yhteensä kah-
deksalla paikkakunnalla eri puolilla 
maakuntaa.
 Tunnin mittaisen tilaisuuden 

Piispa Matti Salomäki Kristillis-Isänmaallisessa kirkkoillassa Ylista-
ron kirkossa: ”Vapaa ja itsenäinen Suomi on osa identiteettiämme”

din, uskonnon ja isänmaan varaan. 
Hänen mukaansa nämä arvot ovat 
turvasatama, linna ja perusta, mi-
hin turvaudumme. Salomäki pohti 
arvojen merkitystä ja sitä, mitkä 
arvot omassa yhteisössä ovat kan-
tavia ja luovuttamattomia. Salo-
mäen mukaan koti voi vaihtua lu-
kemattomia kertoja, mutta juuret 

Tule kysymään 
ja kuulemaan hyvinvointialueesta!

avaavat vt. hyvinvointialuejohta-
ja Tero Järvinen ja muutosjohtaja 
Tanja Penninkangas. Lisäksi mah-
dollisuuksien mukaan tilaisuuksiin 
osallistuvat myös hoitotieteen pro-
fessiojohtajaksi valittu Kaija-Riit-
ta Suonsyrjä sekä henkilöstöjohta-
jaksi valittu Kaija Metsänranta.
 - Käymme läpi, mitä jokaisen 
maakunnan asukkaan olisi hyvä 
tietää uudesta hyvinvointialueesta. 
Lisäksi kerromme, missä valmis-
telussa mennään tällä hetkellä ja 
mitä päätöksiä syksyn aikana on 
luvassa, Järvinen kuvailee.
 Mikäli koronatilanne vain 
suinkin sallii, tilaisuudet järjes-
tetään lähitapaamisina. Näin mu-
kaan pääsevät nekin, jotka eivät 
käytä digitaalisia kanavia.
 - Tapaamme mielellämme 

maakunnan asukkaita ja kuulem-
me, millaisia ajatuksia uudistus 
herättää, muutosjohtajana toimiva 
Penninkangas korostaa.

ovat tärkeitä. Koti on siellä, missä 
läheiset ovat.
 -On hyvä olla tietoinen juuris-
taan, jotta kestää tuulissa, totesi 
piispa.
 Uskonto voisi piispan mukaan 
olla myös isänmaata ennen arvois-
ta puhuttaessa, koska kirkkoa ky-
sytään entistä enemmän. 

 -Sota, kriisi tai haastava elä-
mäntilanne koettelevat henkistä 
kriisinsietokykyämme, painotti 

Salomäki.
 Vuosittain kirkosta eroaa 50 
000 ja 20 000 liittyy vuosittain. 
Kirkon jäsenmäärä on siis ali-
jäämäinen. Maailmanlaajuisesti 
Jumalaan uskotaan vahvasti, 1/3 
maailman väestöstä vannoo kris-
tinuskon nimeen, 1/4 islamin ja 1/6 
on uskonnottomia.
 Isänmaan merkitys on Salo-
mäen mukaan muuttunut talou-
dellisten sopimusten ja erinäisten 
liittoutumisten johdosta. 
 -Apostolien teoissa todetaan, 
että kaikki kansat asuvat eri puolil-
la maan päällä ja asuma-alueiden 
rajat on säädetty. Se, mitä minulle 
koulussa opetettiin itsenäisen val-
tion tunnusmerkeistä, ei päde enää, 
mutta olemme myös nähneet, että 
se ei toimi, että olisimme kaikki sa-
maa kansaa ja samaa maata, sanoi 
piispa Salomäki puheessaan.

Vapaa ja itsenäinen Suomi 
on osa identiteettiämme

Suvereeni valtio edellyttää kansa-
laisilta omaa identiteettiä. Salomäki 

muistutti tunnetusta Arvidssonin 
esittämästä lausahduksesta, jonka 
mukaan ”Ruotsalaisia emme ole, 
venäläisiksi emme tahdo tulla, ol-
kaamme siis suomalaisia.” Tämä 
ajatus omasta identiteetistä johdatti 
osaltaan kansamme itsenäistymään 
ulkoisesta vihollisesta huolimatta.
 -Sovinnossa suo meidän maata 
rakentaa ja ilman Herraa on maam-
me hiekalle rakennettu, muistutti 
Salomäki. Ulkoisen vihollisen li-
säksi meidän on taisteltava sisäistä 
rappeutumista vastaan ja muistaa, 
että Jumala ompi linnamme.

Sodan uhka huolestuttaa: ”
Kaikki tuhotaan mitä 
vastaan tulee”
Kaikissa puheenvuoroissa ja Jarmo 
Happosen päätöshartaudessa ko-
rostui sodan uhan aiheuttama huo-
li ja pelko ihmisissä. Pohjanmaan 
aluetoimiston päällikkö eversti-
luutnantti Pasi Heinua toi esiin 
Venäjän säälimättömyyden sota-
toimissa Ukrainaa vastaan ”Kaikki 
tuhotaan mitä vastaan tulee”.
 Venäjän toimet vahvistavat 
Heinuan mukaan ukrainalaisten 
puolustustahtoa. Sota näkyy myös 
Suomessa ja suomalaisista 68-
73%:ia haluaa Suomen liittyvän 
Natoon. Vain 15%:ia vastustaa Na-
toon liittymistä.
 -Naton kolmestakymmenes-
tä jäsenmaasta 23 on ratifioinut 
Suomen jäsenhakemuksen, totesi 
Heinua. Hänen mukaansa tutki-
musten perusteella yli 45-vuotiaat 
ovat enemmän huolissaan sodan 
uhasta kuin nuoremmat ikäluokat 
ja eniten sodan uhka huolestuttaa 
yli 60-vuotiaita.

Maakuntakierroksen 
yleisötilaisuudet järjes-
tetään seuraavan aika-
taulun mukaisesti, aina 
kello 17–18.

• TI  23.8. KAUHAVA
• MA  19.9. ILMAJOKI
• KE  21.9. KAUHAJOKI
• TO  22.9. SEINÄJOKI
• KE  28.9. ALAVUS
• TI  4.10. KURIKKA
• KE  5.10. ALAJÄRVI
• TO  6.10. LAPUA

TULE TAPAAMAAN PIIAA PERÄSEINÄJOEN MARKKINOILLE, PAIKKA 16

KANSANEDUSTAJAEHDOKAS
HALLINTOTIETEIDEN MAISTERI, MBA, POLIISI

KAUPUNGISVALTUUTETTU JA -HALLITUKSEN II VARAPUHEENJOHTAJA,
ETELÄ-POHJANMAAN ALUEVALTUUSTON II VARAPUHEENJOHTAJA

KAUPUNGINVALTUUTETTU JA -HALLITUKSEN II VARAPUHEENJOHTAJA,
ETELÄ-POHJANMAAN ALUEVALTUUSTON II VARAPUHEENJOHTAJA

Myydään tai vuokrataan
hyvällä liikepaikalla oleva 1000 m2

LIIKEHUONEISTO
Tila sopii erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Nykyisen yrittäjän siirtyessä eläkkeelle.
Tilassa on toiminut huonekaluliike 

yli 25 vuotta. Os. Suutalantie 1, Lapua.

Sovi esittely 0505825010

- nettisivut - logot - mainokset -
- käyntikortit - esitteet -

puh. 040 741 4363
www.seria.fi

Yrityksesi graafisiin tarpeisiin

Ylistaron asevelikuoro esiintyi ryhdikkäästi. Sotaveteraaneja kuorossa ei enää ole mukana.

Illan esiintyjistä kuvassa Etelä-Pohjanmaan poliisilaulajien kvartetti. Kirk-
koillan juontaja Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiirien hengellisen- ja pe-
rinnetoimikunnan puheenjohtaja Heikki Koivisto vaihtaa kuulumisia piispa 
Matti Salomäen kanssa.
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Tarjouspaketit voit ostaa verkkokaupastamme:

Valtionkatu 7

www.citycarwash.fi
Puh. 050 453 0086

1 kpl hohtopesu
2 kpl peruspesu
Pesut voimassa 4 kk ostopäivästä

44€ 
sis. alv 24%

(norm. 62 €)

Peruspesu
-paketti

Kiiltopesu
-paketti

3 kpl peruspesu
Pesut voimassa 4 kk ostopäivästä

27€ 
sis. alv 24%

(norm. 54 €)

Sianliha on ollut suomalaisten 
eniten kuluttama liha, mutta ei 
välttämättä enää kauan.
 Vuoden ensimmäisen viiden 
kuukauden aikana on sianlihaa 
kulutettu Suomessa 63 miljoonaa 
kiloa. Kulutus laski viime vuodesta 
vain -0,3 prosenttia.
 Broilerinlihaa on toukokuun 
loppuun mennessä kulutettu Suo-
messa 62 miljoonaa kiloa.
 Kasvua broilerinlihan kulu-
tuksessa on ollut koko maassa 3,8 
prosenttia viime vuoden vastaa-
vaan ajankohtaan

Lihaa kuluu entiseen tahtiin

Valtavasta julkisesta keskustelusta 
on synnytetty kuva, että lihan ku-
lutus laskisi Suomessa.
 Tämä ei pidä paikkaansa.
 Tammi-toukokuun aikana tänä 
vuonna suomalaiset söivät eri liha-
laatuja yhteensä 171 miljoonaa kiloa.
 Määrä on täsmälleen saman 
verran kuin viime vuonna tai itse 
asiassa aivan niukasti ennakkotie-
tojen mukaan plussalla.

Naudanlihan kulutus laski

Viime vuosina koronapandemian 
aikana naudanlihan kulutus on pi-

Atrian toimitusjohtaja Juha Gröh-
nin mukaan vuoden 2022 toinen 
neljännes oli erityinen ajanjakso ja 
kustannusten nousu oli poikkeuk-
sellisen nopeaa.
 -Vastaavaa inflaatiota emme 
ole kokeneet vuosikymmeniin. 
Kustannusten nousu sai vauhtia 
jo vuoden 2021 aikana, ja Venä-
jän hyökkäys Ukrainaan nopeutti 
inflaation uudelle tasolle. Lisäksi 
useat toimintoketjut, jotka oli-
vat ennestään koronan aiheutta-
massa häiriötilassa, saivat sodan 
seurauksena lisää ongelmia selvi-
teltäväkseen. Nämä ongelmat vai-
kuttavat sekä hintoihin että hyö-
dykkeiden saatavuuteen, Gröhn 
muistuttaa.
 Atria on suoriutunut hyvin no-
peasti muuttuneessa toimintaym-
päristössä, erityisesti vahvan liike-
vaihdon kasvun ansiosta.
 -Myyntihintoja on nostettu, 
kertoi Gröhn tiedotustilaisuudessa.
 Atrian liikevaihto kasvoi toi-
sella vuosineljänneksellä 45 
miljoonaa euroa viime vuoden 
vastaavan jakson liikevaihtoon 
verrattuna. Nyt liikevaihto oli 432 
miljoonaa euroa, kun vuosi sitten 
liikevaihto oli 387 miljoonaa euroa.
 -Hyvä liikevaihdon kasvu tuki 
myös tuloksen kehitystä. Oikaistu 
liikevoitto oli 13,8 miljoonaa euroa, 
kun se vuosi sitten oli 12,6 miljoo-
naa euroa, Gröhn sanoo.
 Vuoden alusta liikevaihto nousi 
806,7 miljoonaan euroon. Kasvua 
vuoden 2021 ensimmäisen vuosi-

Viranomaisvalvonnan ja -tutki-
musten tulokset vuodelta 2021 
osoittavat, että elintarvikevalvonta 
toimii Suomessa ja elintarviketur-
vallisuuden taso on hyvä, todetaan 
Ruokaviraston tiedotteessa. Elin-
tarvikevalvonnan valvontatietoja eli 
Oiva-raportteja julkaistiin kaikki-
aan yli 19 000, mikä on 13 % enem-
män kuin edellisenä vuonna.
 Ruokamyrkytysepidemioi-
den selvitystyö on kehittynyt ja 
tuntemattomasta syystä aiheutu-
neiden määrä oli pienin vuosiin. 
Vientimaiden edellyttämiä vien-
tivalvontoja jatkettiin ohjelmien 
mukaisesti. Elintarvikkeiden ta-
kaisinvetojen määrä on edelleen 
kasvanut voimakkaasti ja jo toista 
vuotta on etyleenioksidijäämien ta-
kia tehty runsaasti takaisinvetoja, 
nyt 72 kappaletta. Etyleenioksidi-
jäämiä on todettu erityisesti elin-
tarvikelisäaineissa. Salmonellan 
takia tehtiin 26 takaisinvetoa. Sal-
monellaa todettiin hyvin erilaisissa 
elintarvikkeissa, kuten liha- ja ka-
lavalmisteissa, tuoreyrteissä ja ra-
vintolisissä.

Atrialla vahva tuloskehitys

puoliskon liikevaihtoon on vajaat 
60 miljoonaa euroa.
 -Kasvu siis painottuu vuoden 
toiselle neljännekselle ja sama kos-
kee myös liikevoittoa. Tänä vuonna 
tammi-kesäkuussa oikaistua liike-
voittoa on kertynyt 16,2 miljoonaa 
euroa. Viime vuoden oikaistusta 
liikevoitosta jäimme noin 3 miljoo-
naa euroa, vaikka toinen neljännes 
olikin tuloksellisesti parempi kuin 
vuosi sitten, taustoittaa Gröhn.

Ruokatottumukset ennallaan

Atria  edustamien tuoteryhmien 
välisessä kehityksessä ei ole tapah-
tunut merkittäviä muutoksia.
 -Kuluttajien ruokatottumuk-

set ovat ainakin toistaiseksi pysy-
neet ennallaan, toki ruoan kulutta-
jahintojen selkeä nousu on alkanut 
vasta muutama kuukausi sitten. 
Selvää on, että inflaatio vaikuttaa 
ihmisten ostovoimaan ja ostosko-
rin sisältöön saattaakin tulla muu-
toksia syksyn ja talven aikana. Seu-
raamme mahdollisia muutoksia ja 
teemme tarvittavia toimenpiteitä 
vastataksemme kyseisen hetken 
tilanteeseen, Gröhn paljasti medi-
alle.
 Myynnin arvo vähittäiskaup-
paan ja Foodservice-kanavaan on 
Atrialla kasvanut. Myös rehukaup-
pa kotieläintiloille on Gröhnin mu-
kaan sujunut hyvin. Viennin volyy-
mit olivat Atrialla pienemmät kuin 

vuosi sitten, koska vienti Kiinaan 
on vähentynyt.

Tuottajille 30 prosenttia lisää 

Ruokaketjun kovin kustannusten 
nousu on ollut alkutuotannossa. 
Atria on nostanut hankkimansa 
lihan tuottajahintoja niin, että tä-
män vuoden kesäkuun lopussa ar-
vonlisäverottomat tuottajahinnat 
ovat 30 prosenttia korkeammat 
kuin edellisenä vuonna vastaavaan 
aikaan.
 -Kyse on alkutuotannon jatku-
vuudesta. Tähän mennessä toteu-
tuneet hintojen nousut eivät riitä 
peittämään kustannusten nousua, 
laskee Gröhn.

 Atrian teollisten prosessien 
kustannukset ovat olleet nousussa, 
eikä nousu ole pysähtynyt.
 -Vaikuttaa siltä, että nousevien 
kustannusten jakso tulee olemaan 
ennakoitua pidempi. Tähän viittaa 
esimerkiksi poikkeuksellisen kor-
kea energian hinta kesän aikana.

Pois Venäjältä

Atria myi toukokuussa pikaruoka-
liiketoimintasa Venäjällä noin 8 
miljoonalla eurolla.
 -Atrialla ei ole toteutuneen 
kaupan jälkeen liiketoimintaa Ve-
näjällä.
 Ruotsissa työn alla on teollisen 
toiminnan rakennemuutos. Mal-
mön tehdas suljetaan ja tuotanto 
siirretään pääosin Sköllerstan teh-
taalle vuoden 2023 loppuun men-
nessä. Huhtikuussa Malmön teh-
das myytiin 21 miljoonalla eurolla. 
Sköllerstassa investoidaan uuteen 
tuotantotilaan.Uuden siipikarja-
tehtaan rakentaminen Nurmossa 
on aikataulussa ja budjetissa.
 -Talvi- ja alkukevään kuukau-
sina korona aiheutti paljon henki-
löstön poissaoloja. Keväällä ja ke-
sällä tilanne on ollut huomattavasti 
parempi, mutta korona on edelleen 
riski Atrian toimintakyvylle, muis-
tuttaa Gröhn.
 -Hyvän arkisen tekemisen li-
säksi tässä hetkessä korostuu kyky 
havainnoida muutokset toimin-
taympäristössä ja tehdä tarvittavat 
uudet linjaukset ripeästi.

Broileria kulutetaan lähes yhtä paljon kuin sianlihaa

tänyt pintansa.
 Nyt kun ravintolat ovat olleet 
alku vuonna auki laajemmin, on 
naudanlihan kulutus kääntynyt 
selvempään laskuun.
 Naudanlihaa kului ensimmäi-
senä viitenä kuukautena yhteensä 
39 miljoonaa kiloa.

Elintarviketurvallisuus Suomessa 
kehittyy hyvällä yhteistyöllä

Lisää elintarviketurvallisuus-
osaamista koko ketjuun

Viime vuosina elintarvikevalvon-
taa on painotettu eri elintarvike-
turvallisuuden alueille. Vuosina 
2020–2021 yhtenä painopisteenä 
oli markkinoinnin valvonta, josta 
järjestettiin koulutusta ja työpa-
joja. Myös ohjeita julkaistiin sekä 
valvojien että yritysten toiminnan 
tueksi. Markkinoinnin valvonnan 
tarkastukset kaksikymmenker-
taistuivat vuoden aikana ja tulok-
sissa näkyi myös yritysten tietotai-
don lisääntyminen.
 Yhteistyötä ja valvontaviran-
omaisten koulutusta elintarvikeri-
kosten torjunnasta tehostettiin vii-
me vuonna. Ruokaviraston tietoon 
tulikin epäiltyjä elintarvikeketjun 
rikostapauksia aikaisempia vuosia 
enemmän. Noin puolet rikosepäily-
tapauksista johti esitutkintaviran-
omaiselle tehtyyn tutkintapyyntöön.
 Pääosan elintarvikevalvon-
nasta tekevät kuntien elintarvi-
kevalvontaviranomaiset. Myös 
aluehallintovirastojen, Tullin, 
puolustusvoimien, Valviran sekä 
Ruokaviraston tekemää valvonta-
työtä tarkastellaan Elintarviketur-
vallisuus Suomessa -raportissa.

 Tämä on -4,4 prosenttia viime 
vuotta vähemmän.
 Koronan aikana jauhelihan 
korotus kodeissa oli korkealla, 
mutta ihmisten siirryttyä ruokai-
lemaan hivenen enemmän työruo-
kaloissa ja ravintoloissa, naudan-
lihan kulutus on laskenut.

Seinäjoella on seurattu lähes kol-
me vuotta mielenkiintoista talo-
projektia. Pollarin talo siirrettiin 
nimittäin 18.11.2019 torin nurkalta 

Pollarin talo avataan

Hotelli Alman taakse odottamaan 
seuraavaa sijoituspaikkaa ja käyt-
tötarkoitusta.
 Pollarin talo on ollut Seinäjoen 

keskustassa vuodesta 1911. Iisakki 
ja Mandi Pollari siirrättivät talon 
sinne Ylistarosta ja  alkoivat pitää 
siinä matkustajakotia.
 Vapaussodan jälkeen vuonna 
1918 alakertaan avattiin kahvila 
Ainola ja matkustajakoti jatkoi toi-
mintaa yläkerrassa.
 Pollarin talo tulee palaamaan 
Seinäjoen alkuvuosiensa mukai-
seen käyttöön, kun yläkertaan 
tulee majoitusta ja alakertaan ko-
koontumistiloja.

Saneeraus valmis

Pollarin talon saneeraus osak-
si Hotelli Alman toimintaa alkoi 
20.9.2021. Hotelli Alman sivulle on 
vuosien ajan myös päivitetty kuvia 
ja tarinaa projektin etenemisestä.
 -Pollarin talo seisoi Seinäjo-
en torin kulmalla vuodesta 1911, 
jolloin se siirrettiin tuolle paikalle 
Ylistarosta, vuoteen 2019, jolloin 
se siirrettiin Alman ”takapihalle” 
odottamaan seuraavaa sijoitus-
paikkaa ja saneerausta. Monista 
vaihtoehdoista toteutuskelpoisim-

maksi valikoitui talon siirto pihan 
toiselle puolelle osaksi Alman pi-
hapiiriä ja toimintaa.
 Harri Koskela KORA Installa-
tions Oy:stä kertoo seuranneen-
sa Pollarintalon siirtoa kolmisen 
vuotta sitten. Yrittäjä Petri Pihlaja-
niemi kertoi aikanaan kun Kalevan 
Navettaa saneerattiin, että hänellä 
on visio Pollarin talon tulevaisuu-
desta. Talon tarina ja sen mittava 
saneeraus kiinnosti heti, ja viime 
syksynä aloitettiin kohteen sähkö-
suunnittelu.
 -Projekti eteni aikataulus-
sa ja käytännön sähköasennukset 
aloittelimme heti alkuvuodesta. 
Suunnittelussa ja toteutuksessa 
pyrittiin ottamaan huomioon talon 
ajan patinan henki unohtamatta 
kuitenkaan nykyajan vaatimuksia 
mm. kokoustilojen osalta. Kak-
si persoonallista sviittiä huokuvat 
sisustukseltaan vanhaa tyyliä, si-
sältäen kuitenkin mm. saunat ja 
poreammeet, kertoo Harri Koskela.
 Koskelan mukaan aulassa 
aamupalapöytää valaisee kaksi 

1800-luvulta olevaa valaisinta jot-
ka Petri on aikanaan jostain ottanut 
talteen. Nämä antiikkivalaisimet 
sekä pari muuta seinävalaisinta 
korjattiin ja asennettiin tilaajan 
pyynnöstä uudelleen koristamaan 
tätä historiallista miljöötä.
 -Lisäksi niin kokoustilat kuin 
sviititkin on varustettu ilmaläm-
pöpumpuilla, ei kesähelteet aina-
kaan häiritse hotelli elämystä, li-
sää Koskela.
 Lopuksi Harri Koskela kertoo 
haluavansa kiittää luottamuksesta  
hyvästä yhteistyöstä Petri Pihlaja-
niemeä sekä tietenkin Hotelli Al-
man yrittäjiä.
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LIHA, milj. kg 171
 Naudanliha 39
 Sianliha 63
 Broilerinliha 62
 Kalkkunanliha 4,3
 Karitsanliha 0,7

                                  0,0
        -4,4
                     -0,3
                                            3,4
                                                         6,6
-16,5

MTK/Kantar

Harri Koskela esittelee sähkötöiden toteutusta.

Pollarin talo sai uuden paikan Hotelli Alman pihapiiristä.
Piha on aidattu. 

Atrian toimitusjohtaja Juha Gröhnin mukaan hyvän arkisen tekemisen lisäksi tässä hetkessä korostuu kyky 
havainnoida muutokset toimintaympäristössä ja tehdä tarvittavat uudet linjaukset ripeästi.



ELOKUU 2022ELOKUU 20226 7

Maidon ja lihan hinnoissa on tapah-
tunut tuottajien kipeästi kaipaama 
hinnan nousu. Lihataloissa puhu-
taan noin 30 prosentin tuottajahin-
tojen noususta ja suurimmat nousut 
meijereillä vuoden alusta ovat 40 
prosentin luokkaa. 

Viime talvena kotieläintilojen kus-
tannukset karkasivat kaikilta osin. 
Ensin viljan hinnat olivat nousseet 
poikkeuksellisen korkealle. Se aihe-
utti kotieläintiloille erittäin isoja on-
gelmia. Vajaan 15 sentin viljan hinta 
pomppasi yli 35 sentin kilolta.

Seuraavana alkoi haasteita aiheuttaa 
viime talvena sähkön pörssihintojen 
heilahtelu ja raju nousu. Kotieläinti-
loilla sähköä kuluu runsaasti. Onhan 
esimerkiksi nykyaikaisen navetan 
investointikustannuksista helposti 

Tuottajahinnat nousussa

40-50 prosenttia tekniikkaa, kuten 
automaattilypsyjärjestelmiä, ruo-
kintaa, ilmastointia tai muuta vas-
taavaa. Sähköä kuluu. Sähkön ku-

lutus voi olla keskikokoisella tiloilla 
lähes 100 000 kWh. 

Seuraavana oli sodan seuraukse-

na lannoitteiden hinnan räjähdys. 
Aiemmin 250-300 euroa tonnilta 
maksaneet lannoitteet nousivat yli 
tuhanteen euroon. Lannoitekauppa 
meni kiinni ja avautuessaankin hin-
nat jäivät lähes kolminkertaisiksi. 

Samaan aikaan alkoi karata polttoai-
neiden hinnat entistä korkeammalle. 
Korkealla ne toki jo olivatkin, mutta 
jos pari vuotta sitten polttoöljyä sai 
alle 60 sentin nousi hinta talvella 
puoleentoista euroon. 

Mitä tästä seurasi? Esimerkiksi per-
heviljelmämaitotilalla kustannukset 
nousivat käsittämättömät 50 000 
euroa tai jopa 70-80 000 euroa rei-
lun 50 lehmän tilalla. Jokainen voi 
miettiä, jos itselle yhdessä puolison 
kanssa tulisi tuon suuruinen lisä-
kustannus. Mistä sen revit?

Päätoimittaja

Turvealalla kuohuu ja yrittäjien 
otsasuonia kiristää. Syystäkin. 
Ministeritason miehet olivat tal-
vella käyneet tutustumassa tur-
vetuotantoon, mutta ymmärrys 
alaa kohtaan ei ollut lisääntynyt. 
Turpeen varmuusvarastoista pu-
huttaessa olivat todenneet, että 
kyllähän turve nevassa pysyy. 
”Nostetaan sitten kun tarvi-
taan”. 

Näinhän se ei mene. Turvet-
ta voidaan nostaa vain kesällä 
ja kuivalla kelillä. Sadekesänä 
turve jää nevalle. Äskettäin vuo-
rokauden sademäärä oli noin 
80 mm. Seinäjoella satoi eniten 
Suomessa. Näillä sademäärillä 
kuivan turpeen nosto jatkuu ensi 
kesänä. Nykyhallituksen hehku-
tus siitä, että miten kesänä 2022 
nostetaan kahden vuoden turve-

siinä pisteessä, että turveyrittäjät 
saavat laittaa pillit pussihin. Sa-
teiden takia tuotantoalueen pohja 
ei kestä koneita ja kerättävä turve 
on märkää. Turve ei kuivu koska 
joka välissä sataa.

Turvetuotanto elinkeinona pe-
rustuu jatkuvuuteen ja pitkään 
työuraan. Turvealalla ei ole pika-
voittoja jaossa, vaan vuosien ku-

luessa tasoittuvat huiput ja tappi-
ot. Kalusto vaatii investointeja ja 
pääomaa. Tuotantoalueiden han-
kinta vaatii pääomaa. Kulut juok-
sevat lupien kautta, vaikka tuo-
tanto olisi seis.

Nykyhallitus ei alan yrittäjiltä 
kiitosta saa. Turvetuotanto ajet-
tiin politiikalla alas ja yrittäjiä 
kannustettiin romutustukiin. 
Toimivat koneet romutettiin tai 
ehkä myytiin Afrikkaan. Pääosin 
Suomen valtion omistama Finn-
fund rahoitti viitisen vuotta sitten 
noin 12,5 miljoonalla eurolla uu-
den turvevoimalan perustamisen 
Ruandaan. Samaan aikaan tur-
peen energiakäyttöä ajettiin alas 
ilmastosyistä Suomessa. Asias-
ta uutisoitaessa on todettu, että 
”Turve on Ruandassa kotimaista 
polttoainetta, jonka käyttö vä-

Sadekesänä ei turvetta nosteta

tarpeet, voidaan luokitella niiden 
kuuluisien katteettomien lupa-
usten tynnyriin.

Aikaisemmat neljä kesää ovat 
olleet turpeen noston kannalta 
optimaalisia sään suhteen. Mut-
ta haitallinen politiikka turpeen 
nostorajoitteiden muodossa esti 
turpeen nostoa monelle tuotan-
toalueella. Nyt elokuussa ollaan 

hentää riippuvuutta tuontiöljys-
tä.” Miksi turpeen kotimaisuutta 
ei meidän hallitus arvosta? Miksi 
meillä ei jo vuosia sitten ole ha-
luttu irtautua tuontienergiasta?

Ruandassa voimalan alueella 
on 4 200 hehtaaria turvemaata, 
jonka arvioidaan riittävän aina-
kin 30 vuodeksi voimalan tar-
peisiin. Suomessa olisi mahdol-
lista käyttää 100 000 hehtaaria 
turvetuotantoon, joka vastaisi 
vain 12 %:ia soiden kokonais-
pinta-alasta ja turvetta käytet-
täisiin vain vuotuisen kasvun 
osalta, eikä syötäisi soiden ener-
giapääomaa.

Piia Kattelus-Kilpeläinen

Tuottajahintojen nousut ovat tässä 
tilanteessa tulleet tarpeeseen. Tule-
vana talvena voi ruoasta olla pulaa. 
Kotimainen kotieläintuotanto nou-
see arvoon arvaamattomaan. Nurmi 
kasvaa Suomessa hyvin ja rankka-
sateet eivät vie satoa niin kuin nyt 
viljalla. 

Ensi talvi on haastava. Ukrainasta on 
saatu vasta ensimmäinen viljalaiva 
maailmalle. Ruoasta voi tulla pula 
talvella. Suomalaisista tuottajista on 
nyt pidettävä huolta.

Sami Kilpeläinen
agronomi MMM, VTM
EU:n tuottaja- ja osuuskuntajärjestön 
maitoryhmän jäsen sekä varapuheen-
johtaja 2003-2013

ja varautumista. Turveala on jo vuo-
sien ajan yrittänyt saada ääntään 
kuuluviin, mutta poliitikoilla on kai 
ollut tärkeämpää mietittävää.

Takkalan mukaan Suomessa on 
ollut energiakriisi jo ennen Venä-
jän hyökkäystä Ukrainaan. Hän 
on yrittänyt jo usean vuoden ajan 
vedota päättäjiimme energian koti-
maisuusasteen, omavaraisuuden ja 
huoltovarmuuden kohottamiseksi. 
Suomen kokonaisenergiasta on jo 
pitkään tuonnin osuus ollut yli 70%, 
ja siitä Venäjän tuonti yli 60%. 

Takkalan ja useimpien muidenkin 
turvetuottajien mielestä energian 
kotimaisuusastetta olisi jo kansanta-
louden takia pitänyt lisätä samanai-
kaisesti kun keskityttiin vaihtoehtois-
ten energialähteiden kehittämiseen. 
Ydinvoimalla, tuulivoimalla ja au-
rinkovoimalla ei Takkalan mielestä 
kyetä mailmalla tapahtuvien myller-
rysten takia nopeasti reagoimaan ja 
korvaamaan energian tuontia. 

Takkalan mukaan tuottajien keskuu-
dessa hämmennystä herättää erityi-
sesti päättäjiemme soutaminen ja 
huopaaminen energiaratkaisuissa. 
Sellaisena hän näkee ministerityö-
ryhmänkin linjaukset.

– Piti tulla tämä Ukrainan sota en-
nen kuin päättäjämme havahtuivat 
pohtimaan energian kotimaisuutta ja 
huoltovarmuutta. Rekkamarssimme 
Helsinkiin sai kyllä huomiota, mutta 
keskeisiä päättäjiämme esittämäm-
me viesti ei kiinnostanut. Nekin kan-
sanedustajat, jotka olivat samoilla 
linjoilla kanssamme ja halusivat 
edistää kotimaisen energian käyttöä, 
joutuivat puolueissaan ja tiedotus-
välineissä maalittamisen kohteiksi. 
Kabineteissa oli vaan päätetty ajaa 
turvetuotanto alas. Sen vauhdittami-
seksi keksittiin turvetuottajille aivan 
järjetön tuotantokaluston romutus-
palkkio. Kaikille romuttajille ei edes 
riittänyt sitä varten varatut rahat val-
tion budjetissa. Tämän kaiken päälle 
ympäristöjärjestöjen kampanjoinnilla 
ja median tuella kotimaisen energi-
an tuottajat alennettiin kuuluvaksi 
kansakunnan pohjasakkaan. Turve-
tuotanto romahti heti, mutta se joh-
tikin välittömästi Venäjän energian, 
erityisesti hakkeen tuonnin hurjaan 
kasvuun ja rahojen virtaamiseen 
Putinin hallinnolle. Jopa vihreät kau-
histelivat kun turvetuotanto loppui 
niin nopeasti.      

Yrjö Takkalan mukaan ministeri-
työryhmän linjauksissa on useita 
seikkoja, jotka hämmentävät turve-
tuottajia.

- Päällimmäisenä on tietenkin tuo, 
että usean vuoden ajan jatkuneen 
turvetuottajien mollaamisen ja koko 
toimialan alasajon jälkeen yhtäkkiä 
pyydetäänkin turveala valtiovallan 
avuksi varmistamaan energian 
huoltovarmuus. Ei meiltä ole edes 

kysytty, olemmeko enää valmiita mi-
nisterityöryhmän linjaamiin ehtoihin. 
Turvetuottajien täytyy luottaa siihen, 
että heidän tuottamansa energia on 
Suomen tarvitsemaa perusenergiaa 
tulevaisuudessakin eikä vain vuo-
den tai kahden ajan kerrallaan.

– Erityisesti kysymyksiä herättää 
ministerityöryhmän linjaus varata 
rahoitus turve-energian huoltovar-
muuteen enintään kahdeksi vuo-
deksi. Luulevatko ministerit todella, 
että tuotantonsa alasajaneet ja 
kalustonsa romuttaneet turvetuot-
tajat investoivat miljoonia uuteen 
kalustoon ja käynnistävät tuotannon 
uudelleen ihan tuosta vaan yhden tai 
kahden vuoden takia? Ja luulevatko 
ministerit, että tuottajat käynnistävät 
huoltovarmuustuotannon niillä pol-
kuhinnoilla, jotka aikoinaan heille 
saneltiin. Ministerityöryhmän linjaa-
ma varaus 20-25 miljoonaa euroa 
huoltovarmuuteen ei ole realistinen. 
Ovatkohan ministerit ottaneet huo-
mioon edes sitä, että energian hin-
ta- ja kustannustaso ovat muutoin-
kin nousseet. Tuolla rahamäärällä 
lämmitetään koko Suomi vain kaksi 
päivää tai vaikkapa Pietarsaaren 
kokoinen kaupunki yhden vuoden 
ajan. Miten ministerit olivat ajatelleet 
lämmittää muun Suomen?

Takkalan mielestä ministerityöryh-
män linjauksessa on hämmentävää 
ja outoa myös se, että ministerit ovat 
siirtämässä vastuuta suomalaisten 
turvallisuudesta, omavaraisuudesta 
ja hyvinvoinnista kaukolämpölaitos-
ten ja turvealan vastuulle.

– Kyllä se järjestämisvastuu kuuluu 
ensisijaisesti valtiovallalle. Minis-
teriryhmän linjaus tässä asiassa 
kuulostaa äkikseltään peräti vastuun 
pakoilulta.

Irti Venäjä-riippuvuudesta 
välittömästi

Yrjö Takkalan mielestä Suomen 
on päästävä energiataloudessa irti 
Venäjästä mieluummin heti kuin 
vuoden päästä. Hänen mielestään 
mahdollisimman kattavan omavarai-
suuden ansiosta Venäjä ei kykenisi 
kiristämään Suomea. Takkala sa-
noo, että  Venäjä on aina käyttänyt 
juuri energiaa vaikuttamisen väli-
neenä. Se näkyy jo nyt muuallakin 
Euroopassa.

Energiaomavarainen Suomi ei olisi 
riippuvainen muistakaan maailman 
myllerryksistä, joita on aivan varmas-
ti tulossa Ukrainan sodan jälkeenkin. 
Takkalan mielestä Suomessa ollaan 
nyt poikkeustilassa. Hän nostaa esil-
le varsin hurjia, mutta perusteellises-
ti pohdittuja skenaarioita.

Yrjö Takkala on laskenut, että Suomi 
on energiaostoilla Venäjältä tukenut 
sen sotavarustelua yhteensä 48 mil-

jardilla eurolla Krimin kaappaukses-
ta eli vuodesta 2014 lähtien. Siinäkin 
olisi suuri syy siirtyä kotimaiseen 
energiaan.

– Asukaslukuun suhteutettuna Suo-
mi taitaa olla Euroopan suurin Venä-
jän sotatoimien rahoittaja!, painottaa 
Takkala.

Kyse on myös kansantaloudesta 

Yrjö Takkala on eri yhteyksissä yrit-
tänyt jo vuosien ajan tuoda esille 
sitä, miten energian tuonti nakertaa 
koko Suomen kansantaloutta. Ener-
gian hinnan rajusta noususta johtu-
en kansalaisten ostovoima ja yritys-
ten kilpailukyky ovat heikentyneet. 
Takkala on esittänyt jo vuosia sitten, 
että energian tuontia vaikkapa vain 
25% vähentämällä toisi se kansan-
talouteen vuosittain noin 4 – 5 mil-
jardin euron säästöt. Takkala nostaa 
esille myös Suomen kokonaistalou-
den ja jättimäisen velkataakan. 

– Suomen valtionvelka takausvas-
tuineen on 185 miljardia euroa, kun-
tien velat ovat yhteensä 48 miljardia 
ja kotitalouksien asuntovelat 100 
miljardia. Hiilineutraaliksi siirtyminen 
vuoteen 2050 mennessä maksaa 
Suomelle vielä lisää 175 miljardia 
velkaeuroa, perustelee Takkala.

Ratkaisu on turve

Takkala ymmärtää, että poliitikoiden 
on vaikea tässä uudessa tilantees-
sa pyörtää mielipidettään aiemmin 
alasajamansa turpeen uudesta roo-
lista ja kääntyä reilusti turvetuottaji-
en puoleen Suomen energiaturvan 
varmistamiseksi. Vuosien työ ja 
propaganda kotimaista uusiutuvaa 
bioenergiaa eli turvetta kohtaan on 
kiusallista kääntää tässä hankalassa 
tilanteessa turpeen puolelle, toteaa 
Yrjö Takkala.

– Takin kääntäminen on nyt sallittua 
ja hyväksyttävää. Niinhän tehtiin 
Natoonkin suhtautumisessa. Senkin 
äänestäjien suuri enemmistö hyväk-
syy. Myös uudenlainen suhtautumi-
nen turpeeseen tässä kriittisessä ti-
lanteessa olisi suurta valtioviisautta.

Takkalan mukaan Suomen hyödyn-
nettävissä olevilla turvevaroilla voi-
simme kattaa koko Venäjän tuonnin 
80 vuodeksi.

– Mikäli tuo koko 12% suoalastam-
me olisi energiataloutemme käytös-
sä, meillä olisi siinä energiaa enem-
män kuin Norjalla Pohjanmeren 
öljyssä! - Jokainen käyttöönotettu 
turvetuotantoalue on käytettävissä 

Hallituksen nimeämä varautumisen 
ministerityöryhmä on useissa ko-
koontumisissaan tehnyt linjauksia, 
joilla ohjataan varautumista Venäjän 
Ukrainaan kohdistaman hyökkäyk-
sen vaikutuksiin. Ministerityöryhmän 
puheenjohtajana toimii valtiovarain-
ministeri Annika Saarikko.

Työryhmä on linjannut akuuttien toi-
mien kokonaisuuksia, joilla aiotaan 
varmistaa nopeasti muuttuneessa 
turvallisuusympäristössä kansal-
linen huoltovarmuus ja turvataan 
kohtuuhintaisen energian tuotanto 
ja saatavuus nykytilanteessa ja lähi-
tulevaisuudessa. Työryhmän toimiin 
ovat kuuluneet muiden muassa met-
sähakkeen saatavuuden lisäämi-
nen, turvetuotannon huoltovarmuu-
den takaaminen ja kaasun huolto- ja 
toimitusvarmuus.

Huhtikuun lopulla ministerityöryhmä 
teki linjauksen polttoturpeen riittävän 
varastoinnin turvaamisesta. Turpeen 
varmuusvarastoinnilla halutaan va-
rautua ”mahdolliseen polttoaineiden 
niukkuuteen korvattaessa Venäjältä 
tapahtuneen hakkeen tuonnin päät-
tymistä”. 

Turvetuottajat hämillään

Turvetuottajien keskuudessa mi-
nistereiden linjaus on herättänyt 
hämmennystä ja ristiriitaisia tunteita. 
Karstulalainen turvetuottaja ja talon-
poika Yrjö Takkala avaa tuottajien 
ajatuksia:

– Totta kai olemme iloisia, että 
kotimainen energia ja erityisesti 
uusiutuva turve otetaan lopultakin 
huomioon kun valtiovallan taholla 
mietitään maamme huoltovarmuutta 

Viime perjantain ja lauantain rajut 
sateet ovat monin paikoin Seinäjo-
ella ja Etelä-Pohjanmaalla aiheut-
tanut rajuja lakoontumisia erityi-
sesti ohrakasvustoissa.
 Myös kaura- ja ruispellot ovat 
kärsineet jossain määrin lakoontu-
misesta. 
 Ohra on Suomen yleisin vilje-
lykasvi. Se sopii hyvin kaikille ko-
tieläintalouden päätuotantosuun-
nille rehuksi.

Kaksitahoiset kestäneet 
paremmin

Kierros Seinäjoen eri kylien pelloil-
la osoittaa, että myöhäisemmässä 

Sateet painoivat ohrat lakoon

kehitysvaiheessa olevat kaksita-
hoiset ohrat ovat kestäneet sateita 

nelitahoisia ohria paremmin.
 Kaksitahoisissa ohrissa on 

kaksi jyvää aina samassa kohtaa eli 
samalla korkeudella korressa. Ne-
litahoisissa on neljä jyvää.
 Korrenvahvistajien käyttö on 
vähentänyt viime vuosikymmen-
ten aikana lakoisuutta.
 Lakoontumisen seurauksena 
on odotettavissa viljojen painon 
keventyminen. Se tarkoittaa sitä, 
että sama jyvä jatkaessaan kasvua 
pystyssä tulisi ennen korjuuta pai-
navammaksi ns. hehtolitrapainol-
taan.

Ylistarossa satoi 100 milliä

Ylistaron Pelmaassa satoi elokuun 
ensimmäisellä viikolla yli 102 mil-

liä vettä. Pelkästään perjantaina 
satoi 90,9 milliä säähavaintoase-
malla.
 Näin suuri päiväkohtainen 
sademäärä on aivan poikkeuksel-
linen. Suomen suurin yksittäisen 
päivän sade-ennätys elokuussa 
on vuodelta 2004, kun Oravaisten 
Kimossa satoi 3.8.2004 yhteensä 
150,8 millimetriä. 
 Runsaiden sateiden jälkeen on 
odotettavissa kuitenkin parempia 
säitä, joka voi pelastaa satonäky-
miä.

ADVERTORIAALI
Turvetuottaja jyrähtää: 

Ministerityöryhmän linjaus Suomen varautumiseen ja huoltovarmuuteen ei ole realistinen
noin 20 vuoden ajan. Käytön jälkeen 
alueille voidaan istuttaa havupuita 
tai tehdä niistä kosteikkoja linnuille.

Tässä kriittisessä tilanteessa Takka-
lakaan ei esitä, että kaikki hyödyn-
nettävissä oleva suoalamme otet-
taisiin heti tuotantoon. Uutta suota 
syntyy koko ajan lisää. Turve olisi 
nopeimmin käyttöönotettava energia 
kriisitilanteessa.

– Riittäisi kun välittömästi otettaisiin 
tuotantoon vain se määrä uutta tur-
vetta, jota meille syntyy vuosittain. 
Käyttäisimme vain koron, pääomaan 
emme koskisi.

- Hyödyntämällä pelkästään turpeen 
vuotuisen kasvun olisi siitä saatava 
vuotuinen energian määrä 45 000 
000 megawattia. Venäjältä tuodun 
energian määrä on ollut vuosittain 
noin 160 miljoonaa megawattia. 
Hyödyntämällä pelkästään tuon tur-
peen vuotuisen kasvun, turvaisimme 
sillä ensihätään nopeasti ja edulli-
sesti kuntien ja kaupunkien kauko-
lämpölaitosten tarpeet sekä osittain 
myös teollisuuden tarpeet. Samalla 
välttäisimme jalostuskelpoisen puun 
käytön energiana.

Metsät ensisijaisesti jalostuk-
seen - pellot ruuan tuotantoon

Takkala ei halua, että talousmetsiim-
me ja tuotantoon tarvittaviin metsiim-
me kajotaan venäläisen energian 
korvaamiseksi. Hänen mielestään 
Suomi tarvitsee metsät jalostetta-
vaan tuotantoon. 

- Metsäteollisuus on turvattava, se 
on Suomen tärkein vientiala edel-
leenkin.

- Tuon 45 miljoonan megawatin 
kattamiseksi pitäisi vuosittain har-
ventaa talousmetsää noin 346 000 
hehtaaria.

Takkala ei innostu myöskään Sitran 
ehdottamasta osmankäämistä tai 
ruokohelpipeltojen kylvämisestä 
energian tuotantoa varten. Esimer-
kiksi keinolannoitettua ruokohelpi-
peltoa pitäisi ottaa käyttöön 2 miljoo-
naa hehtaaria eli 85% koko Suomen 
nykyisestä peltoalasta, jotta siitä 
saataisiin energiaa tuo 45 miljoonaa 
megawattia. 

- Suomalaiset tarvitsevat kaikki pel-
tomme ruuantuotantoon!

Yrjö Takkala on turvetuottaja, yrit-
täjä ja talonpoika Karstulasta sekä 
”Turve on luokiteltava uusiutuvaksi” 
-kansalaisaloitteen vastuuhenkilö 

Myös kaura- ja ruispellot ovat kärsineet jossain määrin lakoontumisesta. 
Kuvassa lakoontunut kaurapelto.
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Seinäjoen kaupunginvaltuusto 
päätti Nurmon osayleiskaavasta 
kahdessa osassa. Ensimmäisessä 
kokouksessa 9.11.2020 valtuuston 
käsiteltävänä oli mm. Teppo-Iso-
kosken tielle tuleva liittymäratkai-
su.
 Valtuusto päättää kaavoituk-
sella tieratkaisut alueellaan.
 Jokaisen valtuutetun äänes-
tyskäyttämisellä on siten merki-

ANALYYSI

Valtuusto esti eritasoliittymän Teppo-Isokoskentielle – Nyt alkamassa käsien pesu
tystä, pääseekö liittymästä jatkos-
sa kääntymään.
 Tepppo-Isokosken tien osal-
ta valtuusto päätti äänestäen, että 
valtatieltä 19 ei enää pääse käänty-
mään Teppo-Isokoskentielle.

Vastaesityksenä eritasoliittymä

Marraskuussa 2020 edellisessä 
Seinäjoen kaupunginvaltuustossa 

tehtiin vastaesitys kaupunginhal-
lituksen pohjaesitykseen.
 Asiasta käydyn keskustelun 
jälkeen silloinen valtuuston pu-
heenjohtaja Kimmo Heinonen to-
tesi Jouko Peltosen ehdottaneen 
Piia Kattelus-Kilpeläisen, Heikki 
Keskisen ja Reima Kuislan kan-
nattamana kaupunginhallituksen 
ehdotuksesta poiketen, että ”Val-
tatie 19 ja Teppo-Isokosken-tien 

risteyksessä tulee olla kaavamer-
kintä, joka tarkoittaa eritasoliitty-
mää”
 Valtuutetut perustelivat vasta-
esityksessään, että ”tällä muutok-
sella varmistetaan eritasoliittymän 
taloudellisin toteutusmalli ja tur-
vataan alueen ja yritysten liikenne-
järjestelyjen entinen taso.”

Kansanedustajat vastustivat 
eritasoliittymää

Äänestyksessä vain kuusi valtuu-
tettua kannatti, että Nurmosta ja 
Keski-Nurmosta päin voisi jatkos-
sakin kääntyä sekä Atrian suuntaan 
ja Seinäjoen suuntaan valtatielle 19.
 Hannu Haapasalmi, Piia Kat-
telus-Kilpeläinen, Heikki Keski-
nen, Reima Kuisla, Jouko Peltonen 
ja Erkki Valtamäki äänestivät eri-
tasoliittymää edellyttävän kaava-
merkinnän puolesta.
 Esimerkiksi kansanedusta-
jat Pasi Kivisaari ja Paula Risikko 
äänestivät kaupunginhallituksen 
pohjaesityksen mukaisesti, että 
Teppo-Isokoskentielle ei voi enää 
liittyä valtatieltä 19.

Lapualla liittymä metsään

Erityisen paljon keskustelua on 
syntynyt siitä, että Lapualla on on-
nistuttu ajamaan etua niin pitkälle, 
että sinne rakennetaan eritasoliit-
tymä paikkaan, jossa ei ole vielä 
asutusta.
 Lapualla siis liittymä on teh-
ty metsään. Sen sijaan Nurmossa 
kaupunginvaltuuston päätöksellä 
ollaan poistamassa olemassa oleva 

risteys.
 Valtuustolta odotetaan aina 
kykyä ennakoida ja nähdä kaupun-
gin kehittämistarpeet eteenpäin. 
Teppo-Isokoskentien risteysrat-
kaisu oli useita kertoja esillä aiem-

missakin valtuuston kokouksissa.
 Äänestyskartat osoittavat, että 
Nurmon tieratkaisut eivät kovin 
monen valtuutetun mielestä olleet 
tärkeitä. Lapualla edunvalvonta oli 
ihan eri tasolla.

”Mopen osaan”

Valtuuston päätöksestä on pian 
kaksi vuotta. Nyt on sitten lehti-
kirjoittelun perusteella alkamassa 
”käsien pesu”.

Metalliromut ja lyijyakut rahaksi!
Punnitsemme ja maksamme heti!
Ostohinnat www.romukoski.fi/ostohinnasto tai 050 505 2030

AVAJAISPÄIVÄN HUIPPUHINNAT B-kupari 3,50€/kg
Messinki 2,50€/kg
Mmj 1€/kg
Lyijyakut 0,50€/kg
Pelti/
rauta 0,05€/kg

www.romukioski.fi/ostohinnat    GSM 050 505 2030

Metalliromut ja lyijyakut rahaksi 

 punainen halli

TORSTAISIN KLO 14-17 (ei 6.12.)

www.romukioski.fi/ostohinnat • GSM 050 505 2030 

Metalliromut ja lyijyakut rahaksi 

TORSTAISIN KLO 14-17 (ei 6.12.)

www.romukioski.fi/ostohinnat • GSM 050 505 2030 

Metalliromut ja lyijyakut rahaksi

Hamarintie 138, SEINÄJOKI

PUNNITSEMME JA

MAKSAMME HETI!

TORSTAISIN KLO 14-17

 Valtuuston uusi puheenjohtaja 
Pasi Kivisaari kirjoitti mielipitees-
sään Ilkka-Pohjalaisessa, että Tep-
po-Isokoski on jäämässä ”mopen 
osaan”.
 Kivisaari jatkoi, että ”rinnak-

2020?
 Nyt Kivisaari arvioi, että val-
tuuston, siis myös hänen itsensä 
äänellä hyväksytty tieratkaisu joh-
taa siihen, että ”liikennettä jou-
dutaan ohjaamaan jo ennestään 
ruuhkaiselle tie- ja katuverkolle”.
 Kivisaari on nyt herännyt aivan 
oikein pohtimaan, että ratkaisut 
”heikentäisivät alueen liikenne-
turvallisuutta”.
 ”Kyseessä on nykyisessä ke-
hittämishankkeessa oleva valuvi-
ka, joka uhkaa vaarantaa liikenne-
turvallisuutta”.

Uusi valtuusto ei päättänyt

Nyt istuva Seinäjoen kaupungin-
valtuusto ei ole ollut päättämässä 
nyt tehtyä ratkaisua.
 Uudessa valtuustossa joudu-
taan kuitenkin jatkossa harkit-
semaan tarkemmin minkälaisia 
kaavamerkintöjä se edellyttää kaa-
voissa.
 Esimerkiksi aseman seudulla 
on uhkana, että nelikaistainen tie 
supistettaisiin kaksikaistaiseksi. 
Tästä päättää viime kädessä jokai-
nen 51:stä valtuutetusta itse ja vain 
jokainen itse.
 Teppo-Isokoskentien epä-
onnistunut kaavamerkintä on nyt 
herättämässä aiheellisen keskus-
telun. Nähtäväksi jää, kykeneekö 
valtuusto korjaamaan aiemmat 
virheet ja miten se huomioi jatkos-
sa vastaavat tilanteet.

kaistiet ovat tyhjää parempia, mut-
ta (ratkaisu) on edelleen torso.”
 Herääkin kysymys, että miksi 
Kivisaari ei äänestänyt Teppo-Iso-
koskentien eritasoliittymän puo-
lesta valtuustossa marraskuussa 

Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat 

koneet

www.pohjanrakennuskone.com

Kärpänrita 17
62100 Lapua

040-910 6937

asennus - suunnittelu - tarvikkeet

Silloinen valtuuston puheenjohtaja Kimmo Heinonen totesi Jouko Peltosen ehdottaneen Piia Kattelus-Kilpeläisen, Heikki Keskisen ja Reima Kuislan kannattamana kaupunginhallituksen ehdotuk-
sesta poiketen, että ”Valtatie 19 ja Teppo-Isokosken-tien risteyksessä tulee olla kaavamerkintä, joka tarkoittaa eritasoliittymää”. Tämä esitys hävisi äänestyksessä, koska vain kuusi valtuutettua 
äänesti Teppo-Isokosken liittymän puolesta.
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Vieraskolumni

Koululaiset, koulujen aikuiset, 
opiskelijoiden lähipiiri, te äidit ja 
isät. Ajattelen ja siunaan teitä. 
Uuden lukuvuoden alkaessa pyy-
dän iloa, rohkeutta ja varjelusta, 
kaikkea, mitä hyvä koulu voi vä-
littää.  

Lapsuusmuistot ovat usein sisim-
pään syöpyneitä koulukokemuk-
sia. Jossakin syvällä minulla on 
muistijälki lukion historian opet-
tajan kirjoittamasta arvioinnista 
vastaukseni perässä. Koepape-
rissa oli suurin kirjaimin tuomio 
”Soopaa!”  Yhtä helposti palaan 
muistoissani tunteeseen, kun 
yläasteen englannin opettaja oli 
kirjoittanut koepaperiin ”Hienoa, 
Tapsa!”  Hyvä palaute ilahduttaa 
ja rohkaisee, kun taas kritiikki pa-

Hyvää koulupäivää
tistaa ja varjelee. Taitava opettaja 
hallitsee molemmat ja ymmärtää, 
miten herkkää tämä on. Joskus 
tekee mieli laulella kansakoulun 
kevätjuhlassa opettajan minulle 
antamaa numerolaulun säkeis-
töä ”Yhdeksän ylhäinen kelpaa 
joukkoon kaikkien. Tik-tak-tikitak-
kello tikittää paikalleen ei kos-
kaan jää.”

Suomalainen koulu on kirkon 
lapsi. Rukoillessaan koulujen 
puolesta kirkko siunaa kauan 
sitten synnyttämäänsä rakasta 
lastaan. Suomen ensimmäinen 
koulu oli Turun tuomiokirkkokou-
lu. Sen tunnetuin opettaja oli us-
konpuhdistaja Mikael Agricola. 
Sana koulu on peräisin hänen 
tekstistään vuodelta 1544. Suku-

polvien myötä lapsi on kasvanut, 
itsenäistynyt ja valtiollistunut. 
Kasvukivuiltakaan ei ole vältytty. 
Paikkakunnilla, joissa koululla ja 
seurakunnalla on läheinen kes-
kinäinen yhteys, on hyvät edelly-
tykset elää hyvää elämää. Kirkol-

la on oikeus ja velvollisuus pitää 
esillä kirkon sanomaa kaikkialla.

Taivaan Isä, anna tämän koulu-
päivän olla hyvä, opettavainen 
ja miellyttävä meille kaikille. 
Aamen. Näihin sanoihin olen 

usein päättänyt päivänavauksen. 
Opettajat kiittävät, ja oppilaat hy-
myilevät. Kouluissa on mukavaa 
ja kotoisaa vierailla. Meitä seu-
rakunnan työntekijöitä ilahduttaa 
suunnattomasti, kun vuosienkin 
jälkeen joku sanoo muistavansa, 
mitä tuossa pienessä päivänava-
uksessa puhuttiin. 

Hyvää Taivaan Isän siunaa-
maa alkanutta syksyä pienel-
le ekaluokkalaiselle, vanhan 
koululaukun kantajalle, pitkään 
opiskelleelle ja jokaiselle opis-
kelupaikkaa etsivälle. Säilyisipä 
minullakin jotakin tuosta vuoden 
1970 kouluunlähtömielialasta. 

Hyvää koulupäivää! 

Tapio Hirvilammi, 
kappalainen, Nurmo

Markkinatutkimuksella
lisää tietoa markkinoiden nykytilanteesta  •  selvität kohdemarkkinasi alueellisen kehityksen •  parannat asiakasymmärrystäsi  •   tietoa yri-

tyksen asemasta tietyllä markkina-alueella  •  avataan asiakkaiden ostokäyttäytymistä  •  lisäät ymmärrystä asiakkaiden tarpeista

Räätälöimme yritystäsi koskevat erityiskysymykset. Kysy lisätietoa myös mahdollisiin koronakriisiin liittyvistä selvityksistämme.

Markkinatutkimus on helppo ja tehokas tapa 
lisätä asiakasymmärrystä ja tietoa 

markkinan nykytilanteesta.

SUOMEN
M.A.R.K.K.I.N.A.
TUTKIMUS

Suomen markkinatutkimus (y-tunnus: 3146367-3)

Puh. 045 763 53728   •  info@suomenmarkkinatutkimus.fi

Ylistarossa yhteys Rapakujalta 
Asulan liikealueelle eli Asulan-
suora avattiin kesällä.
 Tien käyttöönottoa oli juh-
listamassa kaupunginhallituk-
sen II varapuheenjohtaja Piia 
Kattelus-Kilpeläinen.
 -Asulansuora on ehdoton 
edellytys Ylistaron elinvoimai-
suuden kannalta ja uuden tien 
kautta Asulan liikealueen liiken-
nöinti helpottuu ja Rapakujan 
kautta kulkevaa, asuinaluetta 
häiritsevä läpiajo siirtyy toisaal-
le, kommentoi Kattelus-Kilpe-
läinen uutta väylää.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuk-
sen johtaja Anders Östergårdin 
mukaan elämme haasteellisia ai-
koja. Ensin pandemia ja sitten kä-
sittämätön sota Ukrainassa ovat 
johtaneet kustannusnousuihin 
myös infra-alalla. Teräksen, ener-
gian ja öljyn hinnannousut vaikut-
tavat myös tienpitoon. Östergårdin 
mukaan samalla rahalla saa nyt 
vähemmän tienpitoa kuin kaksi 
vuotta sitten.
 -Tällä on myös suora vaikutus 
siihen, miten tieverkon kunto ke-
hittyy. Vuosikausia jatkunut tilanne, 
jossa tienpitoon kokonaisuudes-
saan on ohjattu liian vähän rahaa, 
on johtanut tämän päivän ahdin-
koon. Tieverkolla on jo nyt Suomes-
sa korjausvelkaa yli 1,6 miljardin 
euron edestä, toteaa Östegård.
 Östrgårdin mukaan tilanne ei 

Samalla rahalla saa nyt vähemmän tienpitoa kuin kaksi vuotta sitten
näytä tästä parantuvan ja korjaus-
velka kasvaa edelleen joka vuosi. 
 -Tänä kesänä uutta päällys-
tettä sai noin 190 km meidän pääl-
lystetyistä teistämme. Tarve olisi 
vähintään kaksinkertainen mää-
rä, jos tavoitteena olisi pysäyttää 
korjausvelan kasvu. Paikkaamal-
la pystymme osittain pitämään 
päällystetyn tieverkon välttävässä 
kunnossa, mutta jo nyt meillä on 
satoja kilometrejä päällystettyjä 
teitä, joiden kunto on niin huono, 
että paikkaaminen ei enää riitä pi-
tämään päällystettä kasassa, har-
mittelee Östergård.
 Etelä-Pohjanmaan ELY:n alu-
eella on yli 8000 km valtion teitä. 
Niistä noin 6000 km on päällys-
tetty. Näistä teistä ensisijaisesti pi-
detään kunnossa vilkkaasti liiken-
nöidyt tiet. Östergårdin mukaan 

tämä tarkoittaa, että tiet, joiden 
liikennemäärä on yli 3000 ajoneu-
voja vuorokaudessa, ovat etusijalla 
saamaan uutta päällystettä. 
 -Koska vuosittain päällystei-
den uusimiseen ei ole riittävästi 
rahaa korjata kaikkia huonokun-
toisia teitä, meillä on iso joukko 
huonokuntoisia päällystettyjä tei-
tä, joiden kuntotilanne ei tule lähi-
vuosina parantumaan. Näillä teillä 
liikennemäärä vuorokaudessa on 
alle 800 ajoneuvoa. Tähän jouk-
koon kuuluu puolet meidän pääl-
lystetyistä teistämme, toteaa Ös-
tergård.
 Hallitus on päättänyt leikata 
Liikenne- ja viestintäministeriön 
hallinnonalalta ensi vuonna 127 
miljoonaa euroa. Käytännössä tämä 
tarkoittaa, että nämä rahat ovat 
tie- ja rataverkon kunnostus- ja 

kehittämistoimista pois. Jos tämä 
leikkaus on pysyvä, niin uusia tie- 
ja rataverkon kehittämishankkeita 
ei lähivuosina aloiteta. Koska val-
tion infran kehittämiseen ei tällä 
vuosituhannella ole satsattu tar-
peiden mukaisesti, meillä on val-
tava määrä infran kehittämishank-
keita odottamassa toteuttamista. 
Kaikki nämä hankkeet siirtynevät 
nyt hamaan tulevaisuuteen.  
 Eduskunta hyväksyi vuosi sitten 
valtakunnallisen 12-vuotisen liiken-
nejärjestelmäsuunnitelman. Siinä 

linjattiin väyläverkon kehittämis-
suunnat ja tavoitteet. Myös rahoitus-
raamit tavoitteiden saavuttamiseksi 
asetettiin. Sen pohjalta Väylävirasto 
laati 8-vuotisen väyläverkon inves-
tointiohjelman. Nämä molemmat 
suunnitelmat ovat vesittymässä jo 
alkumetreillä.
 -Tästä kaikesta huolimatta py-
rimme ELY-keskuksessa pitämään 
positiivista asennetta yllä ja kohden-
tamaan kaikki tienpidon rahat opti-
maalisesti, lupaa Anders Östergård.

Ylistaroon uusi väylä

Piia Kattelus-Kilpeläinen kaupunginhallituksen edustajana, Seinäjoen kaupungin 
maanrakennusmestari Antti Punkari, Markus Lahnalakso Juhan Pajasta sekä Kei-
jo Kartano Rambollilta nostivat aidan pois ja avasivat Asulansuoran liikenteelle.
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www.pohjanmaanylijaamatuote.fi
Pohjanmaan Ylijäämätuote Oy
ILMAJOKI
Varikontie 2

0400-763 201
0400-727 745



S I N IMUSTA

Vihtori-paidat 
Vihtori-pipot 

Vihtori-sukat ja 
Vihtori-kangasmaskit

Tilaa netistä. Tuotteita rajoitettu erä.
info@sinimusta.fi

Vihtori-paita alk. 69 €
-50% merinovillaa, 50% akryyliä

olkanapeilla. Koot S-3XL, 
Made in LAHTI Made in LAHTI

Olemme Peräseinäjoen markkinoilla la 13.8. Tule tutustumaan laadukkaisiin 
suomalaisiin tuotteisiimme!


