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Seppo Rapo kertoi, että tekninen lautakunta on aloittanut Mansikkasaaren siivoamisen.
Tulevaisuudesta hän ei puhunut mitään varmaa. Kuva: Tomi Kosonen
Palosaaren asukasyhdistys vaatii Mansikkasaarta virkistyskäyttöön. Kaupungin virkamiehet
valmistelevat parhaillaan sen mukaista kaavaa.
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Teknisen lautakunnan puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu Seppo Rapo (kok.) toi kuitenkin
epämiellyttävän viestin asukasyhdistykselle. Hän jätti Mansikkasaaren tulevaisuudelle takaportin
todeten, että "ihmiset puhuvat, että pitää olla tontteja rannassa".
Merimuseolla kokoontuivat Palosaaren ja kantakaupungin asukasyhdistykset, Rapo sekä
kaavoitusarkkitehti Juhani Hallasmaa.
Lue keskiviikon Pohjalaisesta, mitä Mansikkasaaresta puhuttiin.
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Meillä on paljon investointipaineita,
kuten musiikkitalo ja jäähalli. Seppo Rapo

Kristiina nostanee
tuloveroprosenttiaan
jukka svenström
kristiinankaupunki Tulo-

veroprosentti nousee 20,50:een
Kristiinankaupungissa
ensi
vuonna, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen maanantaina tekemän
esityksen.
Kaupunginhallitus perustelee veron nostamista puolella
prosenttiyksiköllä verotettavan
tulopohjan pysyvällä heikentymisellä.
Heikentymisen kaupunginhallitus katsoo johtuvan lähinnä huonontuneista suhdanteista ja väestön ikääntymisestä.
– Viime vuonna kaupungin ti-

linpäätös oli 1,4 miljoonaa euroa alijäämäinen ja voimme ennakoida, että vuoden 2012 alijäämä on samaa tasoa. Tällöin
taseen ylijäämä on käytetty loppuun, kaupunginjohtaja Riitta
El-Nemr toteaa kaupunginhallitukselle antamassaan päätösehdotuksessa.
Kiinteistöveroprosentteja
kaupunginhallitus ei ehdota korotettaviksi, koska niitä korotettiin täksi vuodeksi.
Lisätuloa korotettu tuloveroprosentti toisi kaupungille noin
435 000 euroa. Viime vuonna
veroa kertyi 17,4 miljoonaa euroa.

Valtuusto hylkäsi, Salo
harkitsee jatkotoimia
Kauhava Kauhavan kaupun-

Palosaaren asukasyhdistyksen puheenjohtaja Kari Laitala (vas.) ja jäsenet Mirja Kiviniemi, Antti Koski sekä Christina Kuusikorpi voivat
joutua puolustamaan pitkään heitteillä olleen Mansikkasaaren virkistyskäyttöä vielä monta kertaa. Kuvat: Tomi Kosonen

Kylmä suihku palosaarelaisille
Mansikkasaaresta näyttää hitaasti tulevan virkistysalue, mutta vaalien alla mikään ei ole varmaa
Joonas Kuikka
Vaasa Mansikkasaaressa on

tällä hetkellä meneillään kaksi
kehitystä.
Saaren siivous on viimeinkin
aloitettu. Lisäksi saaren kaavoitus virkistys- ja veneilyalueeksi
on parhaillaan meneillään.

Näistä asioista Palosaaren
asukasyhdistys järjesti keskustelutilaisuuden Merimuseolla.
Sinne oli kutsuttu kantakaupungin asukasyhdistys ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja
Seppo Rapo (kok.) sekä saaren
kaavoituksesta vastaava arkkitehti Juhani Hallasmaa.
Keskusteluun tuli kuitenkin
odottamaton sävy, kun Rapo
totesi tosiasiat.
– Meillä on paljon investointipaineita, kuten musiikkitalo ja
jäähalli. Samalla meidän taloutemme velkaantuu.
Hän viittasi siihen, että Mansikkasaaren rakentamisesta
saatavalle rahalle olisi käyttöä.
– Käsitykseni mukaan virkamiehillä ja poliitikoilla on tahto saada Mansikkasaaren kaavoitus finaaliin, mutta ihmiset
puhuvat, että pitää olla tontte-

ja rannassa, Rapo jatkoi.
Näyttää siis siltä, että vaalipaneeleissa saaren tulevaisuudesta käydään monta väittelyä.
Kaavoitusarkkitehti
Juhani
Hallasmaa puhui Rapoa maltillisemmin.
Hän totesi, että Mansikkasaarta suunnitellaan parhaillaan palveluita, veneilyä ja virkistystä varten. Sinne on tulossa hieman asutusta Påttin puhdistamon puoleiselle reunalle.
Suunnitelma vaatii kuitenkin
yrittäjiä, joista ei toistaiseksi ollut kerrottavaa. Muuten alueen
ylläpitäminen on kallista.
Kallista olisi myös kerrostalojen rakentaminen Mansikkasaareen. Siksi se on epätodennäköistä.
– Vaskiluotoon tulee enemmän rakentamista. Siellä viivan
alle jää jotain, sanoi Hallasmaa.
Mansikkasaaren vesijohtojen ja viemäröinnin rakentaminen tulisi kalliiksi. Vaskiluotoon kunnallistekniikka saadaan halvemmalla.
Palosaaren asukasyhdistys
ihmetteli, että taas palattiin pu-

Mansikkasaaren viime käänteitä

Tekstaten-palstalle on tulvinut ehdotuksia, mitä Mansikkasaareen pitäisi rakentaa. Kaj Skåtar (r.) aloitti keskustelun syksyllä vaatimalla sinne kerrostaloja. Monet tukivat hänen ehdotustaan. Myös
puistoa penkkeineen, pitsihuvilakahvilaa ja autottomia eläkeläisasuntoja ehdotettiin. Ehdottipa eräs tekstaaja sinne moskeijaakin.
Mansikkasaaren tulevaisuudesta järjestettiin ideakilpailu viime
vuonna. Voittajaehdotuksessa saaren Sundin puoleiselle rannalle jää
matalia asuntoja, joissa voisi asua taiteilijoita työtiloissaan. Ehdotuksessa saaresta suunnitellaan muuten veneily- ja retkeilyaluetta.
Näyttää siltä, että Mansikkasaari nousee kuntavaaliteemaksi.

Antti Koski totesi, että aikoinaan Mansikkasaaren kunnallistekniikan
rakentaminen oli todettu kalleimmaksi useista rantakohteista.
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tiivinen käsitys, mikä on siivoamista, vastasi Rapo.
– Teollisuusalueella sallitaan
hieman erilainen siisteys kuin
ihmisten pihoille. Lisäksi pitää
selvittää siivottavien esineiden
arvo, sanoi Hallasmaa.
Mansikkasaaren siivous kuitenkin on alkanut vuosikymmenten odotuksen jälkeen.
Siitä vaasalaiset voivat kiittää
teknisen lautakunnan puheen-

johtajaa Rapoa.
– Minulle sanottiin, että teidän vika, kun ei ole siivottu.
Pohdin hetken, ja totesin, että
se saattaa olla minun vika.
Rapo kutsui koolle palaverin,
joka päätti, mitä saarelle voidaan tehdä.
Purkutyöt eivät onnistu ennen uutta kaavaa, mutta irtoromusta pääsee osittain eroon.
Veneenraatojen omistajat
jouduttiin selvittämään. Niis-

TÄRPIT
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• Facebookissa ja blogeissa
• sähköpostin käytössä
• nettisurffailussa

• verkkopankissa
• verkko-ostoksilla
• pelatessasi

Laajenna laajakaistasi paketiksi.
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• netin haitalliselta
sisällöltä
• Facebookissa ja
Habbo Hotellissa
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Omaisuutesi
• laitteesi
• videosi, kuvasi,
asiakirjasi
• omat salaisuutesi

sämaata Kortesjärvelle tulevaa
palloilualuetta varten. Lisää
maata tarvitaan paikoitusaluetta varten.
Kaupunginhallitus hyväksyi
maanantaina lisämaasta tehdyn kauppakirjan. Kauppa koski 4 800 neliötä.
Palloilualueen investointirahat ja saatu valtionosuus huomioidaan ensi vuoden kaupungin talousarviossa.
Nahkalan alakoululle on hankittu ja rakennettu lähiliikuntapeliareena. Areena on valmis
lukuun ottamatta pohjan pintamateriaalia. Pintamateriaaliksi
on ajateltu hiekkatekonurmea.
Nyt vapaa-aikalautakunta on
esittänyt lisämäärärahaa hankkeeseen tälle vuodelle.
Hallitus palautti asian vapaaaikalautakunnalle, joka tarkistaa liikuntatoimen käyttösuunnitelmaa Nahkalan liikuntapaikkapeliareenaan tarvittavan lisärahan osalta.
Kauhava Jäähalli Oy:lle varatuksi avustusmäärärahaksi jäte-

tään 65 000 euroa.
Vapaa-aikalautakunta ohjeistettiin selvittämään mahdollisuus hankkia Talin käytettyä
tekonurmea tähän kohteeseen.
Hallituksella ei ole huomautettavaa E-P:n käräjäoikeuden
esittämään 49 lautamiehen lukumäärään ensi vuonna alkavalle toimikaudelle. Määrän tulisi olla vähintään neljä.
Kangas-Annala tie- ja siltahankkeen kaupunginhallituksen hyväksymälle urakkaohjelmalle on tehty ns. hallintopakkohakemus. Siinä katsotaan,
ettei sillan vesitalouslupa ole
lainvoimainen, koska siitä on
tehty useita valituksia.
Hakemuksessa todetaan, että tietoimitus on tehty pienemmälle tielle kuin nyt suunniteltu tieyhteys. Myöskään tien tulvanaikaisia vaikutuksia vesistöön ei ole selvitetty. Hallitus
katsoi nyt, ettei hallintopaikkahakemukselle ole perusteita.
Hallitus puoltaa sopimusperusteisen kuljetusjärjestelmän
jatkamista koko Kauhavan alueella ensi vuoden alusta alkaen.

Elätkö ilman sisältöä?

Anvia Tietoturva suojaa:

Yksityisyytesi

tä, joiden omistajaa ei löytynyt,
tehtiin kuntoarvio.
– Veneet olivat noin euron arvoisia, jos en väärin muista, Rapo tokaisi.
Valtaosa työstä tehdään syksyllä, ja siivous viimeistellään
keväällä.
Kantakaupungin asukasyhdistyksessä kuunneltiin keskustelua kiinnostuneena. Hekin haluavat tietää, mitä tapahtuu "Vaasan Murmanskille".

mistä Ville Virrankosken (kesk.)
ja Mika Kankaansyrjän (sd.)
kannattamina.
Kaupunginhallitus hyväksyi
Ojanperän esityksen äänin 8–4.
Asiaa ei viedä kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.
Ojanperän esitystä kannattivat Juhani Haukkala (kesk.), Mika Kankaansyrjä, Heikki Hakala
(kesk.), Harri Ojanperä, Marianne Anttila (sd.), Ville Virrankoski, Anna-Maija Vuorinen (kesk.)
ja Niina Övermark (kesk.).
Kaupunginjohtajan esitystä
kannattivat Marketta Kangas
(kok.), Tiina Hauta (kd.), Seppo Takamaa (kok.) ja Keijo Ylinen (kok.).
Petri Salo harkitsee Ylen mukaan päätöksen viemistä hallinto-oikeuteen. Salo pohtii, millä
perusteilla hänen oikaisuvaatimuksensa hylättiin. Hän tyytyy
ratkaisuun, mikäli perusteet
ovat hänen mielestään hyvät.

Kortesjärven palloilualue
sai lisämaata
Martti Saranpää
Kauhava Kauhava hankki li-

Ensi viikolla saaren edessä merellä olevat betoniarkut räjäytetään,
jos sää sallii. Arkut ovat olleet kahden pitkän laiturin tukijalkoja. Viime aikoina ne ovat vain rumentaneet maisemaa. Samalla kuljetetaan
kaatopaikalle joukko saarella lojuvia ja uponneita veneenraatoja.

humaan kerrostaloista.
– Käsitin, että juna menee jo
tuota kohti, mitä Juhani puhui.
On aika edesvastuutonta heittää kapuloita rattaisiin ja tehdä myyräntyötä, totesi asukasyhdistyksen puheenjohtaja Kari Laitala.
Lisäksi hän ihmetteli, miksi
Mansikkasaarta ei ole saatu siivottua, vaikka siitä on tehty takavuosina suunnitelmatkin.
– Omistajalla voi olla subjek-

ginvaltuusto ei pääse ottamaan
kantaa siihen, lähteekö Kauhava mukaan Jalasjärven, Kurikan
ja Seinäjoen kuntarakenneselvitykseen.
Kauhavan kaupunginhallitus
päätti 17.9., ettei kaupunki osallistu liitosselvitykseen. Valtuutettu Petri Salo (kok.) teki oikaisuvaatimuksen päätöksestä.
Salo katsoi, että päätös on syntynyt väärässä järjestyksessä.
Salon mielestä valtuustonkin
on päästävä ilmaisemaan kantansa asiaan. Myös Kuntaliitto oli katsonut, että valtuusto
päättää kuntarakenneselvitykseen menosta, ei hallitus.
Kaupunginjohtaja Harri Mattila esitti maanantaina kokoontuneelle kaupunginhallitukselle, että Salon oikaisuvaatimus
hyväksyttäisiin.
Kaupunginhallituksen jäsen
Harri Ojanperä (kesk.) esitti Salon oikaisuvaatimuksen hylkää-
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* Anvia Tietoturva pohjautuu samaan teknologiaan kuin palkittu F-Secure Internet Security
** Anvia Tietoturva pohjautuu samaan teknologiaan kuin palkittu F-Secure Client Security
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SE ON HELPPOA. SOITA 06 411 3300.
* Etuhinta 31.10.2012 mennessä tehdyissä tilauksissa 39,90 €/kk (sis. 50 M laajakaista, toteutus express-,
kuitu- tai kaapelitekniikalla) tai 41,90 €/kk (sis. 10 M laajakaista, toteutus ADSL-tekniikalla). Kk-hinta 1.11.2012
jälkeen tehdyissä tilauksissa 42,90/44,90 €/kk. Kampanja ei koske Anvia Koti -kampanjan jatkuvan hintaedun jo
hyödyntäneitä. Etu edellyttää Anvia Kodin minimiaikasopimusta (24 kk). Avaus 0 € (norm. 49,90 €). Sopimuksen
kokonaiskustannus alk. 957,60 €. Etu ei koske seutuverkkoja.

Lähde: http://www.vaasaennenjanyt.blogspot.fi/
AO. BLOKIKIRJOITUS ON KOPIO SIVULTA:
HTTP://WWW.VAASAENNENJANYT.BLOGSPOT.FI/
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Kiitos Kari Laitila
Puheenjohtaja Kari Laitalalle ja tietenkin myös muille Palosaaren asukasyhdistyksen
hallituksen jäsenille ja aktiiveille suuret kiitokset eilisillan Mansikkasaari
keskustelutilaisuuden järjestämisestä.
Asukasyhdistyksemme kiittää kutsusta tulla mukaan esittämään mielipiteitä, ja kuulemaan
viimeisimmät tiedot tästä koko kaupunkiamme puhuttelevasta ”kestoaiheesta”.
Kahvitarjoilukin oli järjestetty, ja siinä samassa saatiin kuulla ensin Kari Laitilan melkoisen
perusteellinen kertaus, kolmen vuosikymmenen historia, Vaasan ”Murmanskista”.
Itsekin 80-luvulla kolme vuotta Palosaarella asuneena mieleeni palaili monenlaisia vaiheita,
muistan kuulleeni kiihkeitä mielipiteitä niin puolesta kuin vastaan niistä ensimmäistä
hankesuunnitelmista, joita rakennusfirmat ja jotkut poliitikot ajoivat. Tarkoitus oli kai ”täyttää”
kerrostaloilla lähes koko Mansikkasaari.
Tässä kuvia uponneesta veneestä, joka nyt vihdoin on luvattu nostaa ja kuljettaa pois.

Kuva netistä, muutaman vuoden takaa

Tuoreempi kuva viime vuodelta. Kuva: AN
Tämä kyseinen vene on yksi syy, miksi kaupunkilaiset ovat vaatineet virkamiehiltä ja
päättäjiltä vihdoin konkreettisia toimia. Nyt pyydetään ensinnäkin siistimään aluetta, ja
toiseksi jatkamaan kaavoitustyötä kohti toteutusvaihetta, arkkitehtikilpailun voittaneen
ehdotuksen suuntaisesti.
Teknisen lautakunnan pj. Seppo Rapo ja kaavoitusarkkitehti Juhani Hallasmaa pitivät
mielestäni erittäin hyvät ja perusteelliset puheenvuorot tämän päivän tilanteesta.
Seppo Rapo kertoi ryhtyneensä toimiin, kun itsekin oivalsi, että asia saattaa ihan oikeasti
kuulua hänelle! Ja nyt on toimia tulossa, jo aivan lähipäivinä ja viikkoina. Nyt on syytä uskoa

ja luottaa, ettei kyseessä ole vain vaalikuumeen aiheuttama hetkellinen piristyminen, vaan
asialla ollaan oikeasti ja tarmolla. Tulevilla kuntavaaleilla on toki siinä mielessä merkitystä,
että vaalituloksen pohjalta ratkotaan taas lautakuntapaikat, ja poliittiset voimasuhteet
kaupungin hallituksessa ja sen jaostoissa. Henkilökohtaisesti uskallan toivoa ja luottaa
siihen, että Seppo Rapolla on vahvaa kannatusta ja jo tehdyn työn ja kokemuksen
perusteella edellytykset vaikka mihin.
Kaavoitusarkkitehti Juhani Hallasmaalla on jo pitkä ura Vaasan kaupunkisuunnittelussa.
Juhani on kiitettävästi lähtenyt ”iltatöihin”, tällaisiin asukastilaisuuksiin kertomaan ja
selvittämään missä kulloinkin mennään. Ja myös kuuntelemaan, mitä eri tahoilla on
toiveina. PehmoGis-menetelmät ja laajemminkin kyselyiden ja palautteiden huomioiminen
kaupunkisuunnittelussa on tulevaisuutta. Hallasmaa on tuonut näitä uusia mahdollisuuksia
Vaasaan, ja ensimmäisenä juuri Palosaaren alueen suunnitteluun.
Viime vuosien aikana tapahtunut Palosaaren salmen alueen ja Mansikkasaaren
kaavoituksen valmistelu ja hienosti toteutettu arkkitehtikilpailu ovat olleet sellaisia toimia,
jotka kertovat ammattimaisesta otteesta. Näin asioiden kuuluu mennä. Kaikkia
asianosallisia kuullaan, asukkaille järjestetään tilaisuuksia, virkamiehet ja päättäjät visioivat
tavoitteita, aikatauluja, budjetteja, eli pyrkivät huolehtimaan haluttujen ratkaisujen eteenpäin
menemisesta yhdessä demokraattisesti sovitulla tavalla.
Hyvän ympäristön luomiseen tarvitaan aina aktiivisia ja omaa asuinaluetta arvostavia
asukkaita. Asiansa osaavat, ammattitaitoiset virkamiehet ovat myös kaiken onnistuneen
toiminnan edellytys. Tänä päivänä päättäjät tietävät vastuullisen asemansa, ja ymmärtävät
myös avoimen ja läpinäkyvän päätöksenteon olevan ainoan tien mennä eteenpäin.
Myös sanomalehti Pohjalainen (3.10.2012) uutisoi tämän eilisen asukastilaisuuden.
Toimittaja Joonas Kuikka tekee hyviä ja vauhdikkaita juttuja, joskin tämänkin jutun otsikko
”Kylmä suihku palosaarelaisille” ja alaotsikko ”Mansikkasaaresta näyttää hitaasti tulevan
virkistysalue, mutta vaalien alla mikään ei ole varmaa” ei mielestäni kuvaa tilaisuuden
tunnelmaa oikein. Illan keskustelut olivat erinomaisia, sekä Juhani Hallasmaa, että Seppo
Rapo ansaitsevat kiitokset aidosta kuuntelusta ja omien toimiensa ja ajatustensa
rehellisestä esittämisestä. Pohjalainen korostaa aivan turhaan vanhoja ”rintamia” ja
vastakkaisia mielipiteitä, - ehkä provosoidakseen lisää keskustelua ja mielipidekirjoittelua
lehden sivuille. Näin vaalien alla tämä on kait ymmärrettävää.
Illan kuluessa selvisi paikallaolijoille myös mistä Mansikkasaari on saanut nimensä.
- Saaressa oli aikoinaan hyvät metsämansikkaniityt. Kesäisin kaupunkilaisilla oli siihen
aikaan tapana soutaa sinne metsämansikoita poimimaan.
Lähettänyt Aimo Nyberg klo 22.47 Ei kommentteja:
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