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Riistanhoidon 
asiantuntijat: 
Sudelle on tilaa 
Satakunnassa
KÖYLIÖ Sudenhoitosuunni-
telmaa pohtineet Suomen 
Luonnonsuojeluliiton, Ala-
Satakunnan ympäristöseu-
ran sekä paikallisten riista-
organisaatioiden edustajat 
olivat yhtä mieltä siitä, että 
sudelle on maakunnassa 
tilaa eikä laumaa haluta 
hävittää.

 Köyliössä viime viikolla 
koolla ollut työryhmä ha-
lusi etsiä ratkaisuja suden-
hoitoasiaan.

 Osallistujat pohtivat 
pienryhmissä muiden mu-
assa paikallisen päätöksen-
teon kokoonpanoa, roolia 
ja vastuuta. Myös paikal-
lista tiedottamista, tuotan-
toeläinten suojaamista ja 
mahdollisia metsästystoi-
menpiteitä mietittiin.

 Aluesihteeri Risto Vilé-
nin mukaan Luonnonsuo-
jeluliiton Satakunnan piiri 
on valmis toteuttamaan 
sudenhoitosuunnitelmaa 
Satakunnassa.

SAMKissa 
kolme koulutus- 
ohjelmaa syksyn 
yhteishaussa
RAUMA Syksyn yhteishaku 
alkoi maanantaina. Sata-
kunnan ammattikorkea-
koulussa on haussa kolme 
koulutusohjelmaa, joista 
sairaanhoitajan koulutus-
ohjelma toteutetaan päivä-
opetuksena Porissa.

 Kaksi koulutusta, tra-
denomi ja koulutuksen 
ohjaaja, on monimuototo-
teutuksia, jotka on suunni-
teltu suoritettavaksi työn 
ohessa.

 Aloituspaikkoja on yh-
teensä 140. Koulutukset 
käynnistyvät tammikuussa 
2015.

 Syyskuun 22. päivä kello 
15 päättyvä haku tapahtuu 
www.opinpolku.fi -osoit-
teessa.

Auto töytäisi 
pyörätuolilla 
liikkunutta 
naista
RAUMA Sähkökäyttöisellä 
pyörätuolilla liikkunut 
iäkkäämpi nainen joutui 
henkilöauton töytäisemäksi 
kauppakeskus Potkurin 
edessä Raumalla.

Autoilija ei havainnut 
kauppakeskuksen eteen 
pysähtyneen pakettiauton 
takaa tullutta naista tar-
peeksi ajoissa. 

Henkilöauton nopeus oli 
kuitenkin niin hidas, että 
tuoli ei kaatunut törmä-
yksen johdosta. Paikalle 
hälytettiin kuitenkin pelas-
tushenkilökuntaa tarkista-
maan naisen voinnin.

Tapaus sattui maanantai-
na noin kello 11 aikaan.

Happisäiliö 
vuosi sairaalan 
pihalla
UUSIKAUPUNKI Vakka-Suo-
men sairaalan henkilökun-
nan parkkipaikan lähellä 
huomattiin maanantaina 
vuotava happisäiliö.

Vaaratilannetta vuodosta 
ei päässyt syntymään. Pe-
lastuslaitos sai tapauksesta 
hälytyksen kello 8.24.

Rauman satama miinuksella
RAUMA Satamaliikennettä ei ole Raumalla kertynyt viime vuo-
den malliin kuluvan vuoden aikana. Alkuvuoden ja elokuun 
lopun liikennetilasto osoittaa -4,1 prosentin pudotusta tavara-
määrissä verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.

Tonneja on kulkenut lähes 160 000 viime vuotta vähemmän 
kokonaisliikenteen ollessa runsaat 3,7 miljoonaa tonnia.

Eniten miinuksella ovat tuontimäärät, -4,4 prosenttia. Vien-
nin puolellakin miinusta on -1,1 prosenttia.

Konttiliikenteessä satama sen sijaan on plussalla 8 prosent-
tia. Tänä vuonna kontteihin pakattua tavaraa on kulkenut 
13 866 konttiyksikköä enemmän kuin viime vuoden elokuun 
loppuun mennessä.

PYHÄRANTA
IRENE VALOVIRTA, LÄNSI-SUOMI

Keskiseen Pyhärantaan suunni-
telluista tuulivoimahankkeista 
on syntynyt hylkäävä päätös Py-
härannan kunnanhallituksessa.

Maanantaina kokoontunut 
kunnanhallitus katsoi yksimieli-
sesti, ettei kaksi neljän voimalan 
tuulipuistoa voi toteutua suun-
nittelutarveratkaisujen turvin. 

Molemmat Pyhärantatuuli 
Oy:n hakemukset hylättiin yk-
simielisesti.

Pitemmittä puheitta
Pyhärannan kunnanhallituksen 
puheenjohtaja Heimo Mäki-
Tanilan (kok.) mukaan halli-
tuksen jäsenet eivät käyttäneet 
kokouksessa aiheesta yhtään 
puheenvuoroa.

– Ihan tarpeeksi on keskus-
teltu ja hyvin valmisteltu, joten 

näin toimitaan ja sillä sipuli.
Hylkäävien päätösten taustal-

la olivat viranomaislausunnot, 
joissa katsottiin, että tuulivoi-
mahankkeet tulisi mieluummin 
ratkaista kaavoituksen kautta 
kuin pelkällä hakemusmenet-
telyllä.

Hanketta on myös laajal-
ti vastustettu kunnassa muun 
muassa 181 asukasmuistutuk-
sen voimin.

Kaava vaatisi maksajan
Tuulivoimakaavoitukseen läh-
temistä ei käsitelty Mäki-Tani-
lan mukaan sanallakaan kun-
nanhallituksessa.

– Se on kustannuskysymys 
että kuka maksaa. Ei ainakaan 
kunta, näki Mäki-Tanila.

Kunnanjohtaja Pauliina Sa-
rilo ei omien sanojensa mukaan 
suhtaudu kovin positiivisesti 
tuulivoimayleiskaavoituksen 

käynnistämiseen.
– Jos maksaja löytyy, niin eh-

kä. Mutta kyllä sitten mukana 
täytyy olla kaikki maakunta-
kaavaan merkityt tuulivoima-
alueet.

Yhtiöstä ei kommentoida
Pyhärantatuuli Oy:n edustaja 
Markku Suomi otti hylkäys-
päätöksen vähäsanaisesti vas-
taan. 

Mahdollisista jatkosuunni-
telmista ei Suomella ollut aina-
kaan vielä sanottavaa.

– En osaa tässä vaiheessa ot-
taa kantaa. Katsotaan, mitä tu-
levaisuus tuo tullessaan, Suomi 
totesi.

Tiedotus tökki aluksi
Muistutuksen tehneille läh-
tee Pyhärannan kunnasta tieto 
tuulivoimapäätöksistä maan-
käyttö- ja rakennuslain mukai-
sesti. Sarilon mukaan kaikki ei-
vät valitettavasti postia saa, sillä 
yhteystiedot puuttuvat useasta 
muistutuksesta.

– Naapureille päätös lähete-
tään, koska heidän osoitteensa 
meillä on tiedossa, eikä muis-
tutuksen antajasta ole epäsel-
vyyttä.

Kunta julkaisee päätöksestä 
myös julkisen kuulutuksen.

Sarilo harmittelee, ettei suun-
nittelutarvehakemuksista koet-
tu alun alkaen saadun riittävästi 
tietoa, koska hakemusten olles-
sa keväällä nähtävillä ei niistä 
ollut kuulutusta kunnan tiedo-
tuslehdessä.

– Siitä otetaan opiksi, ja Uu-
tis-Ankkuria tullaan hyödyntä-
mään, Sarilo lupaa.

Tuulimyllyille 
hylkäyspäätös 
Pyhärannassa

TÄSTÄ ON KYSE
KAKSI KERTAA NELJÄ VOIMALAA

- Pyhärantatuuli Oy jätti 
kunnalle kaksi suunnittelutar-
vehakemusta tuulivoimaloiden 
rakentamiseksi.
- Hakemuksista ensimmäinen 
koski Rohdaisten ja Hirslahden 
kylien tiloja Untamo, Laurila, 
Kiusala ja Pajula.
- Toinen koski Kaunissaaren, 
Nihtiön ja Santtion kylien tiloja 
Lahdenranta, Arvonmetsä, Lö-
lönmetsä, Ahvio ja Heinilä.
- Tuulipuistohankkeet sijoit-
tuvat keskiseen Pyhärantaan 
Alhontien etelä- ja pohjois-

puolelle.
- Suunnittelutarvehakemuk-
sista pyydettiin viranomais-
lausunnot, joissa suositeltiin 
tuulivoimakysymyksen ratkai-
semista kaavoituksen kautta ja 
vaadittiin lisäselvityksiä.
- Kunnalle jätettiin 181 hanket-
ta vastustavaa asukasmuistu-
tusta ja 28 naapurien vastausta.
- Muistuttajat ja naapurit 
nostivat esiin melu-, välke- ja 
maisemahaitat, kiinteistöjen 
arvon laskemisen sekä puutteel-
liset selvitykset.

Kuntapäättäjät olivat yksimielisesti sitä 
mieltä, ettei pelkkä hakemusmenettely riitä.

Tuulivoimaloiden rakentaminen pelkällä suunnittelutarvehakemuksella ei ole Pyhärannan kunnanhallituksen mielestä mahdollista 
Pyhärannan keskisessä osassa. Uudessakaupungissa tuulesta tehdään voimaa Hangon saaressa.

Mirja Kauppila-Laine

RAUMA
SANNA SALOKANTA, LÄNSI-SUOMI

Syksyn flunssakausi on käyn-
nistynyt etuajassa. Rauman ter-
veyskeskuksen työterveyshuol-
lon vs. ylilääkäri Ninni Seren 
kertoo, että flunssakausi alkaa 
yleensä noin kuukauden ku-
luttua koulujen ja päiväkotien 
avattua ovensa, mutta tänä 
vuonna hengitystietulehduksia 
alkoi ilmetä enenevässä määrin 
jo elokuussa.

– Osalla sairastuneista fluns-

san oireet pitkittyvät. Meneil-
lään olevaan flunssa-aaltoon 
liittyy esimerkiksi pitkittyvää 
yskää, joka saattaa vaivata use-
amman viikon ajan perusfluns-
san hellitettyä, Seren toteaa.

Vakavilta flunssan jälkitau-
deilta on toistaiseksi vältytty.

– Flunssakaudella esiintyy 
aina yksittäisiä jälkitautitapa-
uksia, kuten keuhkokuumetta 
ja korva- tai poskiontelotuleh-
duksia, mutta tänä syksynä ei 
ainakaan toistaiseksi ole tullut 
ilmi erityisen hankalia jälkitau-

teja, Seren kertoo.

Perusflunssa 
talttuu kotikonstein
Tavallista flunssaa kannattaa 
hoitaa ensin kotikonstein. Tau-
ti talttuu yleensä levolla, riittä-
vällä nesteytyksellä ja apteekis-
ta saatavalla kipulääkityksellä.

Lääkärin vastaanotolle kan-
nattaa suunnata, jos yleisvoin-
ti on heikko, jos kuume nousee 
nopeasti korkeaksi tai esiintyy 
hengenahdistusta tai rintaki-
pua.

– Työterveyshuollon puo-
lella hoitaja tekee arvion poti-
laan hoidon tarpeesta. Hoitaja 
mittaa tarvittaessa esimerkiksi 
tulehdusarvot ja hän voi myös 
kirjoittaa sairauslomaa. Monilla 
työnantajilla on tosin se käytän-
tö, että työntekijä voi olla omal-
la ilmoituksella ja esimiehen lu-
valla 1–3 päivää sairauslomalla, 
Seren sanoo.

Enterorokkoa 
liikkeellä
– Flunssapotilaat eivät ole työl-

listäneet päivystystä. Tuntuma 
on, että flunssaa on liikkeellä, 
mutta se ei ole vielä näkynyt 
päivystyksessä. Myöskään noro-
virusta ei ole tavattu. Sen sijaan 
enterorokkoa on nyt liikkeellä, 
mutta ei mitenkään epidemiaksi 
asti, osastonhoitaja Niina Mi-
tikka-Kurkinen Rauman päi-
vystyksestä kertoo.

Enterorokko on kuumetauti, 
joka aiheuttaa rakkuloita esi-
merkiksi suuhun, käsiin ja jal-
koihin. Lapsilla voi ilmetä myös 
nielukipua ja vatsavaivoja. Tauti 

on yleisin alle 10-vuotiailla lap-
silla, mutta se voi tarttua myös 
aikuisiin. Yleensä alle viikon 

kestävä enterorokko on useim-
miten melko lievä tauti ja se pa-
ranee itsestään.

Flunssapotilaat näkyvät etenkin työterveyshuollossa.
Flunssakausi otti varaslähdön

Flunssakausi on taas täällä. Tartuntaa vastaan voi taistella hyväl-
lä käsihygienialla.

LS-arkisto

RAUMA
LÄNSI-SUOMI

Rauman kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta saa keskiviikon 
kokouksessa käsiteltäväkseen 
Sepän talon työryhmän kunta-
laiasaloitteen kirjaston vieressä 
sijaitsevan Sepän talon (Alfre-
dinkatu 3) saamiseksi yhdistys-
ten ja kulttuuritoimijoiden yh-

teiseksi tilaksi. 
Talolle on työryhmän tekemi-

en selvitysten mukaan löydetty 
useita kiinnostuneita vuokra-
laisia.

Tuleviksi käyttäjiksi ovat il-
moittautuneet muiden muassa 
RaumArs ry, Rauman Taiteili-
jaseura, Rauman kaupunginte-
atteri ja Rauman Seudun Katu-
lähetys.

Rakennus olisi työryhmän 
mukaan mahdollista kunnostaa 
ympäristöystävälliseksi ja ener-
giatehokkaaksi siten että suurin 
osa suunnittelutyöstä ja toteu-
tuksesta tehtäisiin kaupungin 
budjettia rasittamatta.

Sepän talo on tullut Rauman 
kaupungin hallintaan vuonna 
2004 pakkolunastusmenette-
lyn kautta. Voimassa olevassa 

kaavassa rakennuksen tontti 
kuuluu yleisten rakennusten 
korttelialueeseen. 

1920-luvulla rakennettu hir-
sirunkoinen ja betoniperustai-
nen talo on kärsinyt kosteus-
vaurioista, ja se on kytketty irti 
sähkö- ja vesijohtoverkosta.

Rakennuksessa on kymme-
nen viime vuoden aikana jär-
jestetty lähinnä kesäajan toi-

mintaa.
Viime kesänä se oli osa Maa-

seudun Sivistysliiton Paikan 
tuntu -hanketta.

Nykyisellään haitta 
kaupungin imagolle
Asian lautakunnalle esittelevä 
kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja 
Risto Kupari pitää työryh-
män esitystä kannatettavana. 

Keskeisellä paikalla sijaitsevan 
arvorakennuksen heikko kunto 
on haitta kaupungin imagolle ja 
kaupunkikuvalle. 

Esittelytekstissä mainitaan, 
että jo talon ulkoisen olemuksen 
saaminen parempaan kuntoon 
on kaupungin kannalta positii-
vinen asia. 

Toimikunnalta kuitenkin 
tarvitaan kulttuuri- ja vapaa-

aikajohtajan esityksen mukaan 
selkeä suunnitelma talon kun-
nostamisesta ja sen tulevasta 
käytöstä. Rakennuksen ylläpi-
to ei saisi jäädä yksin kaupun-
gin tehtäväksi ja tulevien vuok-
ralaisten sitoutuminen talon 
käyttöön ja käytöstä aiheutuvi-
en kustannusten maksamiseen 
tulisi vahvistaa kirjallisilla si-
toumuksilla.

Sepän talon tulevaa käyttöä pohditaan lautakunnassa

Pekka Lehmuskallio


