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AULIS ALATALO
Aamulehti, Parkano

Toista vuotta sitten kariutunut
kuntaliitos Parkanon, Jämijär-
ven ja Kankaanpään kesken 
jatkuu nyt neuvotteluna Par-
kanon ja Jämijärven välillä –
maakuntarajasta huolimatta.

Naapurikaksikon päättä-
jät tapasivat torstai-iltana,
miettivät kuntaliitoksen etuja
ja haittoja sekä vaihtoehtoi-
sesti virkajärjestelyjä ja pal-
veluja yhteisinä. Kumpikaan
ei tyrmännyt liitoksen mah-
dollisuutta, vaikka molemmat
jatkavat neuvottelua muiden
naapuriensa kanssa.

Asia oli esillä perjantaina 
myös Hämeenkyrön, Ikaalis-
ten, Parkanon ja Kihniön kun-
tajohtajien tapaamisessa.

Parkanon johtajisto neu-
votteli perjantaina kunta-
rakenteesta Karvian kanssa, 
satakuntalaisia sekin. Karvia
on ilmoittanut selvittävänsä 
suuntaansa Parkanon lisäk-
si Kankaanpään ja Kauhajo-
en kanssa. Parkanon toivomat
kumppanit ovat satakuntalais-
ten lisäksi Kihniö ja Ikaalinen.

–�Halusimme ennen maa-
nantain valtuustoa selvittää 
kannat liitokseen. Vaihtoeh-

tona on laaja yhteistyö esimer-
kiksi yhteisiä virkoja perusta-
malla tai palvelujen ostaminen
ja myyminen puolin ja toisin.
Tavoitteemme on toiminnal-
lisesti iso alue, Parkanon kau-
punginjohtaja Jari Heiniluo-
ma toteaa.

Jämijärven kunnanjohtaja 
Esa Ala-Karvia huomauttaa,
että terveysasioita Pohjois-

Satakunnassa hoitava PoSa
on karannut käsistä hallintoi-
neen, muuten kunta pärjäisi.

–�PoSan kuudella kunnalla
ja Lavialla on valtuustopää-
tös selvittää aluetta. Nyt ky-
symme, tuleeko myös Luoteis-
Pirkanmaa neuvotteluun. Par-
kanon kanssa neuvottelut jat-
kuivat kuin ei katkoa koskaan
olisi ollutkaan. Ymmärrämme
toisiamme, Ala-Karvia sanoo.

Parkano ja 
Jämijärvi pohtivat 
liitosta uudelleen

MURSKAUS. Nokian Harjunii-
tyn yhtenäiskoulun rakentami-
seen liittyvät räjäytystyöt ai-
heuttavat häiriötä alueen asuk-
kaille joulukuusta lähtien.

Maanrakennus Sulin Oy
ilmoittaa ympäristönsuojelu-
lain mukaisessa ilmoitukses-
saan toukokuun loppuun 2014
jatkuvan toiminnan käsittävän
kallion louhintaa, rikotusta ja
murskausta sekä kiviainesten
siirtoa Harjuniityssä, Urpolan-
kadun länsipuolella.

Melua aiheuttavaa toimintaa
tehdään arkisin maanantaista
perjantaihin kello 8–18. Jou-

lukuun alussa alkavan murs-
kauksen on arvioitu kestävän
enintään 49 työpäivää.

Ilmoitusasiakirjat ovat näh-
tävillä Nokian rakennusvalvon-
tatoimistossa 25. marraskuuta
saakka. AAMULEHTI

Naistenlahden
maakaasuputki
siirretään järveen

TUNNELITYÖ. Santalahdesta
Naistenlahden voimalaitok-
selle Paasikiven-Kekkosentien
vieressä kulkeva maakaasu-
putki siirretään Näsijärveen.
Syynä on Rantaväylän tunnelin
ja Ranta-Tampellan alueen ra-
kentaminen.

Noin 6,5 miljoonaa euroa
maksavan siirron toteuttaa Ga-
sum Oy. Kaupunki saa suurim-
man osan kustannuksista ta-

kaisin maanmyyntituloina. Osa
kuluista on huomioitu tunneli-
hankkeen kustannuksina.

Kaupunginhallitus käsittelee
Gasumin sopimusta maanan-
taina. AAMULEHTI

Mediatalolle
parkkipaikat
Anttilan talosta

VELVOITE. Kaupungin pysä-
köintiyhtiö Finnpark Oy luo-
vuttaa Anttilan pysäköintita-
losta 44 velvoitepysäköinti-
paikkaa Tampereen kaupungil-
le. Ne ovat kaavassa Finlayso-
nin alueen Mediatalon kiinteis-
tölle määrättyjä paikkoja.

Finnpark saa kaupungilta
maksuna 40 Pellavan Parkin

pysäköintipaikkaa Tampellasta
ja 60�000 euroa rahaa.

Näin saadaan hoidettua Me-
diatalon kiinteistökaupan eh-
tona ollut autopaikkavelvoite

Tampereen kaupunki myy
Finlaysonin alueella sijaitsevan
Mediatalon työeläkeyhtiö Var-
malle 9,3 miljoonalla eurolla.
Kaupunginhallitus käsittelee
kauppakirjaa ja pysäköinti-
paikkojen järjestelyä maanan-
taina. AAMULEHTI

Roivainenkin
haluaa kohutulle
ratikkamatkalle

TAMPERE. Kaupunginhallituk-
sen toinen varapuheenjohta-
ja Irene Roivainen (vihr) on

ilmoittanut osallistuvansa kau-
pungin johdon kohumatkal-
le Ranskaan ja Sveitsiin. Näin
Roivaisen varajäsenen Anna-
Kaisa Heinämäen (vihr) mat-
ka peruuntuu.

Kaupunginhallituksen hen-
kilöstöjaosto käsittelee osal-
listujalistan muuttamista ensi
tiistaina.

Europarlamentaarikko Satu
Hassin (vihr) kutsusta teh-
tävällä matkalla tutustutaan
Strasbourgin ja Zürichin raitio-
tieliikenteeseen sekä EU-par-
lamenttiin.

Tampereen kaupungin joh-
don matka on noussut otsi-
koihin, koska siitä aiheutuu
kaupungin maksettavaksi noin
14�000 euron kustannukset.
AAMULEHTI

Lyhyesti

Räjäytystyöstä
häiriötä Nokialla
joulukuusta alkaen
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Fennovoimassa mukana ole-
vat Valkeakosken ja Haminan
energiayhtiöt luottavat vakaas-
ti hankkeen kannattavuuteen,
vaikka maali on vielä kaukana.

Pyhäjoelle kaavailtu ydinvoi-
mala alkaa suunnitelmien mu-
kaan tuottaa sähköä vuonna
2024. Kymmenen vuoden ai-
kana sähkön hinta ehtii elää ja
maailma muuttua.

Valkeakosken Energian toi-
mitusjohtaja Timo Honkanen
kertoo, että päätökset on teh-
ty tämän päivän tiedoilla ja eri
vaihtoehtojen pohjalta. Kan-

nattavuus oli tärkein syy lähteä
mukaan Fennovoimaan, toisena
ydinvoiman päästöttömyys.

–�Katastrofi skenaariotkin on
käyty läpi, mutta siitä huolimat-
ta hanke on kannattava. Se ei ole
toiveajattelua, vaan ihan lasket-
tua faktaa, Honkanen täräyttää.

Yhtiö päätti kuitenkin puolit-
taa varauksensa. Valkeakosken
Energia on nyt mukana Fen-
novoimassa neljän megawatin
osuudella, kun aiempi varaus oli
kahdeksan megawattia.

–�Meillä on investointeja
suunnitteilla muun muassa tuu-
livoimaan. Halusimme säilyttää
liikkumavaraa ja hajauttaa ris-
kejä, Honkanen perustelee.

Hän ei halua kertoa, paljonko
Valkeakosken Energia investoi
Fennovoimaan. Alkuvaiheessa
rahoitus otetaan yhtiön nor-
maalista investointibudjetista. 
Lainaa harkitaan vasta laitok-
sen valmistuessa, kun edessä on
isompi maksupotti.

–�Ensimmäiset kymmenen
vuotta tiedossa on pelkkää ku-
lua, mutta hanke muuttuu kan-
nattavaksi heti, kun sähkö alkaa
virrata. Kullan voimalasta vuo-
lee seuraava sukupolvi.

Honkanen uskoo, että kannat-
tavuus paranee koko voimalan
60 vuoden elinkaaren ajan si-
tä mukaa, kun lainoja saadaan
maksettua pois.

Valttina vakaa hinta
Pyhäjoen voimalan kokonais-
kustannuksiksi on ilmoitettu 
4–6 miljardia euroa. Haminan
kaupungin energiayhtiön osuus
hankkeesta on alle prosentti.

Haminan Energia on mukana
kymmenen megawatin osuudel-
la, mikä tarkoittaa noin 11 mil-
joonan euron investointia kym-
menen vuoden aikana.

–�Investoimme vuosittain 5–6
miljoonaa, joten ei tässä ole mi-
tään ihmeellistä, toimitusjohtaja
Timo Toikka toteaa.

Esimerkiksi Summan tuuli-
voimapuiston rakentamiseen
yhtiö käytti 20 miljoonaa euroa.

Tärkein syy mukanaololle on

se, että yhtiö haluaa vähentää
riippuvuutta markkinasähkön 
hinnasta ja olla omavarainen 
sähkön hankinnassa.

Pyhäjoen voimalan valmistu-
essa tavoitteena on täysi omava-
raisuus: 60 prosenttia ydinvoi-
maa ja 40 prosenttia tuulivoi-
maa, biokaasua ja vesivoimaa.

Fennovoima on luvannut, et-
tä Pyhäjoen voimalan omistajat
maksavat sähköstä omakustan-
nehintana alle viisikymmentä 
euroa megawattitunnilta.

–�Nykyrahassa se on noin 37
euroa. Siihen hintaan hanke on
kannattava, ja vakaan hinnan 
varaan on helppo suunnitella 
tulevaisuutta.

”Fennovoiman kannattavuus
on ihan laskettua faktaa”
Ydinvoimala: Kuntien energiayhtiöt uskovat investoinnin palkitsevan heti, kun sähkö alkaa virrata

Fakta

Sähköä oma-
kustannushintaan

Fennovoima toimii niin sano-

tulla Mankala-periaatteella.

Yhtiön ei ole tarkoitus tuottaa

voittoa.

Osakkaat saavat sähköä

omistuksiensa suhteessa.

Myös kustannukset ja riskit

jaetaan samalla tavalla.

Energiahankkeeseen voi

osallistua suuri joukko pieniä

toimijoita.

a
Parkanon kanssa

neuvottelut

jatkuivat kuin ei

katkoa koskaan

olisi ollutkaan.

Esa Ala-Karvia
Jämijärven kunnanjohtaja

W W W.KD.F I

Sauli Ahvenjärvi
KANSANEDUSTAJA

KD eduskuntaryhmä
Pirkanmaalla!
Kansanedustaja, eduskuntaryhmän

varapuheenjohtaja Sauli Ahvenjärvi

la 16.11. klo 11.30 Ikaalisissa,
Helluntaisrk:n sali, Vanha Tampereentie 31

Kahvitarjoilu.

Tule kuulemaan eduskuntaryhmän
terveiset!

599 (1198,-)

Alk.
Lyon-sisustuskankaalla.

Osta suoraan valmistajalta!
Valmistamme sohvat ja sängyt 20 vuoden ammattitaidolla.Kotimaan sohvat & sängyt

TYHJENNYSTehtaan rajut

LA 9.11. klo 10-16 MA 11.11. klo 10-19 TI 12.11. klo 10-19 KE 13.11. klo 10-19

-50%
PALJON
SOHVIA, VUODESOHVIA, SÄNKYJÄ, PETAUSPATJOJA ym.

Malleja ja varastoeriä
Valmistetaan käsityönä Suomessa.

KAIKKI KOOT!
Alicante-kankaalla.-50%

KOTIMAISET VAHVAT OBELIX-VUODESOHVAT

299
2-ist. VUODESOHVA

(598,-)

Sohvasta

helposti

parivuode!

Varastoerä, varastovärit.

Upealla

sisustus-

kankaalla!

Valmistetaan käsityönä Suomessa.

25 VUODEN
RUNKOTAKUU

Maailman parhaat sängyt

pringPALLADIUM
Upeilla kotimaisilla 
Annalan kankailla. 

Saatavana myös 
nahkaverhoilulla.

Valmistamme sängyt 20 vuoden ammattitaidolla.

pring
LEVON

Sisältää paksun Royal-petauspatjan.
Saatavana myös muita kokoja.

ALENNUS 50%

ALENNUS 50%

ALENNUS 50%

PAKETTI-
TARJOUS! 995

LEVON GOLD SPRING
-PARISÄNKYPAKETTI

koko 160x200cm

(1990,-)

Kangasala
Lentolan retail alueella.

Mäkirinteentie 4, 36220 Kangasala
Lentolan retail alueella, samassa talossa mm. Tockman ja Jysk

ma-pe 10�19, la 10�16, su 12-16 / puh: 040 189 90 17
����������������������

LENTOLAN RETAIL ALUE

Kangasalantie
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339

12Mäkirinteentie 4

-myymäläPO
P UPTEHTAAN

KOTIMAINEN ELISABETH
3-istuttava 599,- (1198,-)
1-istuttava 299,- (598,-)
Helppohoitoisella Alicante-kankaalla

RAJUIN

HINNOIN!
TYHJENNYS-

RAJUIN

HINNOIN!
TYHJENNYS-

RAJUIN

HINNOIN!
TYHJENNYS-

RAJUIN

HINNOIN!
TYHJENNYS-

-päivät

Väri: sin.
Petauspatja
myydään erikseen.

VIIMEISET 4 PÄIVÄÄ!LISÄERÄ

VIIMEISET 4 PÄIVÄÄ!LISÄERÄ

HUOM!
KAKSOIS-

JOUSITUS FINLANDIA BLUE-RUNKOSÄNKYPAKETTI

10088
Väri: sin. Petauspatja myydään erikseen.

(498,-)
160x200cm120x200cm

Saatavana myös koot: 40x200cm,180x200cm

Väri: sin.
Petauspatja
myydään erikseen. 299

KOTIMAINEN
SUPER
CLASSIC
-KALUSTO
Alk. Sara-kankaalla. 
Saatavana myös 
useilla nahkaväreillä. 2-ist. 249,- (622,-)

299

199

(695,-)3-ist.

ALENNUS 60%

RAJUIN

HINNOIN!
TYHJENNYS-

(598,-)

VUOKATTI PLUS-
JENKKISÄNKY

160x200cm ALENNUS 65%

ALENNUS 80%

ALENNUS 50%
VIIMEISET 4 PÄIVÄÄ!LISÄERÄ

477
KOTIMAAN

PRIMUS-JÄTTIKULMASOHVA
(1549,-)

ALENNUS 69%

VUOKATTI
-MOOTTORISÄNKY

(598,-)

Leveys hulppeat 290cm

Myymälämme kiinni Isänpäivänä 10.11.

Ossi
Korostus

Ossi
Korostus

Ossi
Korostus


