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MAANANTAINA 8.12.2014 KESKIPOHJANMAA

Minimani tuo
joulun kotiisi

Jouluun
saakka
palvelemme
sunnuntaisin
klo 12-21

Katso päivittäin
vaihtuva tarjoustuote
JOULUKALENTERISTAMME
www.minimani.fi
Lisää tarjouksia löydät
kotiinjaetusta lahjakuvastosta
tai www.minimani.fi

Tarjoukset voimassa ma 8.12. – ke 10.12.2014 tai niin kauan kuin
tarjouseriä riittää tarjousaikana ellei toisin mainita. Ei jälleenmyyjille.

Atria perhetilan

BROILERIN
FILEESUIKALE
• 1 kg

5
Navel

Myllyn Paras

APPELSIINI

EMÄNNÄN
VEHNÄJAUHO

• Espanja

0

JUURESPUSSIT
• 2 kg (0,50/kg)
• porkkana, lanttu,
punajuuri
• Suomi

0

95

99

Tukes: Ykspihlaja
tarvitsee uuden koulun
Tapio Lehtinen
KOKKOLA (KP)
Ykspihlajan koulu ei voi jatkaa
nykyisellä paikallaan.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin lausunnon mukaan koulu sijaitsee terveydelle vaarallisten kaasujen aiheuttaman merkittävän riskin alueella. Tukesin mukaan alue ei
ole turvallinen herkkien kohteiden, kuten koulujen tai päiväkotien sijoittamiseen.
Sivistysjohtaja Peter Johnsonin mukaan lausunto on varsin
yksiselitteinen.
– Kyllä se sitä tarkoittaa, ettei
koulu voi jatkaa nykyisellä paikallaan, vahvistaa Johnson.
Ykspihlajan koulu suljettiin
keväällä
sisäilmaongelmien
takia. Koulun sata oppilasta
ja esikouluryhmä opiskelevat
tällä hetkellä kaupungin muissa kouluissa.

Kaupunki pyysi esiselvitystä varten Tukesin ennakkolausuntoa, koska koulun sijoitusvaihtoehdot sijaitsevat Kokkolan suurteollisuusalueen konsultointivyöhykkeellä.
Vaikka kyseessä on vasta Tukesin ennakkolausunto, se käytännössä sinetöi koulun kohtalon. Ykspihlajaan laaditaan
muutaman vuoden sisällä yleiskaava, jolloin Tukesilta on pyydettävä varsinaista lausuntoa.
Tukesin kanta tuskin muuttuu.
Tälle alueelle kaavoittaminen
tai rakennusluvan saaminen
edellyttää aina Tukesin myönteistä lausuntoa.
Suurteollisuusalueesta vuonna 2010 laaditussa turvallisuusriskikartoituksessa merkittävimmiksi riskitekijöiksi maankäytön kannalta on arvioitu
terveydelle vaarallisten kaasujen leviäminen teollisuusalu-

een ulkopuolelle onnettomuustilanteessa.

Lahdenperän alue
turvallinen
Selvitystä varten on pohdittu
nykyisen koulurakennuksen
peruskorjausta ja laajennusta nykyisellä paikalla. Tukesin
lausunnon takia tämä vaihtoehto voidaan nyt unohtaa.
Toisena vaihtoehtona on
mietitty Lahdenperän alueelle
mahdollisesti rakennettavaa
uudisrakennusta. Kolmas vaihtoehto on Ykspihlajan ja Koivuhaan koulujen yhdistäminen.
Vaihtoehtoinen paikka Lahdenperän alueella sijaitsee nykyistä koulua noin kilometrin
kauempana suurteollisuusalueesta.
Etäisyyden kasvaessa mahdollisten onnettomuuksien vaikutukset pienenevät. Tämä si-

joituspaikka sijaitsee Tukesin
mukaan merkittävän riskin alueen ulkopuolella.
Se on myös kauempana suunnitteilla olevasta ratapihasta,
johon sisältyy merkittäviä onnettomuusriskejä kemikaalikuljetusten vuoksi.
Tukesin näkemyksen mukaan
koulu tulee sijoittaa Ykspihlajan asuinalueen ja Lahdenperän työpaikka-alueen väliselle
alueelle. Tätä vaihtoehtoa on
myös
esiselvitystyöryhmässä pidetty turvallisuuden kannalta parempana vaihtoehtona.
Esiselvityksen alustavien kustannusarvioiden mukaan vanhan koulurakennuksen peruskorjaus ja nykyaikaistaminen
on kustannuksiltaan lähes samaa luokkaa kuin kokonaan
uuden koulun rakentaminen.
Esiselvitystä jatketaan saadun
lausunnon pohjalta.

• 2 kg (0,50/kg)
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/KG
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Maitokolmio

MEIJERIVOI
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MINILUUMUTOMAATTI

PS

• 250 g (3,16/kg)
• Espanja

0

• 500 g (2,98/kg)
• normaalisuolainen
• 2 pkt/talous

1

79
/KPL

49

PALVELUMYYNNISTÄ MA-KE:
Tuore

NAUDAN
MAKSA

Herkkugrillattu

PAAHTOKYLKI
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• myös jauhettuna
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KG

89

Snellman

SIKA-NAUTAJAUHELIHA
• 400 g (4,73/kg)

Snellman

Riistanhoitotoimilla voidaan maaseudun tuloväyliä kasvattaa esimerkiksi metsästysmatkailulla. ProAgrian talousasiantuntija Hanne Aho
ikuisti yorkshireläistilan riistaystävällisiä pellonreunoja, joiden ylläpitoon saadaan ympäristötukia. HIA SJÖBLOM

Saarioinen

KOTLETTI

PIZZA

• 6 kpl/300 g
(7,63/kg)

Hanne Aho kehottaa maidontuottajia sinnikkyyteen:

• 200 g (4,45/kg)
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Oululainen

REISSUMIES
TOSI TUMMA
TAI KAURA

2
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Atria

GRILLINAKKI

• 840 g (3,56/kg)

• 8 kpl
• 560 g (3,55/kg)

3 PRK

Valio Eila

JOGURTIT
T

• lohkeava, kreikkalainen,
hedelmäinen
• 150g (4,44/kg)
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1

00

Oululainen Pullava

HK

MINIPULLA

SININEN
LENKKI

• 580 g (3,43/kg)

1
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• mustikkavadelma
• 190 g (7,84/kg)

3 PRK

Arla Keittiö

RUOKAKERMAT

• härälle, kanalle tai kalalle
• 2 dl (5,00/l)
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LUMIPOTKULAUTA

DeWalt DCZ211S2R
Tretorn Skerry Spritz

• vuorella
• 100 % vedenpitävä
luonnonkumi
• koot keltainen: 35-41
ja musta: 35-47

PALVELEMME
MA–PE 8–21
LA 8–18
SU 12–21

29

90

(49,90 €)

2 AKKUPORA-KONEEN SARJA
JA

• Salkun sisältö:DCD710
porakone akulla, DCF815
iskuväännin akulla
• Pika-latauslaite 40 min
• Organiser-säilytyslaukku
• Takuu 3 vuotta

49

Stiga Snow Kick

200 KPL ERÄ!

800 KPL ERÄ!
MATALAVARTINEN
NEN
NEN
TALVIKUMISAAPAS
PA
PAS
AS

99

• punainen, vihreä,
musta tai pinkki

169

00
0

(269,00 €)

29

95

(34,95 €)

Kokkola

Tehtaankatu 43, 67100 Kokkola • puh. 044 4013 737 (norm. puhelumaksu) • www.minimani.fi

Meillä voit
maksaa
myös
lähimaksulla

Tahto auttaa menestymään
Ruuan tuottaja tasapainoilee
kannattavuuden kanssa. Ukrainan tapahtumien seurauksena käyttöön otetut pakotteet
eivät helpota tilannetta. ProAgrian talousasiantuntija Hanne
Aho kannustaa tuottajia sinnikkyyteen. Hän sanoo, että nyt
jos koskaan tarvitaan tuottajilta vahvaa tahtotilaa.
Aho oli mukana Järki-hankkeen neuvojille suunnatulla
Britannian matkalla Walesin ja
Yorkshiren maisemissa. Avoimessa maisemassa nähtiin joukoittain laiduntavia nautoja ja
lampaita. Maailman tilanne koettelee rajusti myös walesilaisia
tuottajia.
Maatilakäynneillä perehdyttiin Walesin ja Britannian ympäristötukiin, sekä niiden tuomiin mahdollisuuksiin, jotka
myös pönkittävät pärjäämistä.
Tuki nostaa tuloja ja tukiin oikeuttavat teot parantavat maatalousmaan monimuotoisuutta.
– Meillä on niitä maidontuottajia, jotka menestyvät vaikka
maidon hinta olisi mikä. Toisaalta on niitäkin, jotka eivät
onnistu. Selviytymisen edellytys on oma vahva tahtotila. Asioita pitää ajatella, suunnitella,
laskea ja ennen kaikkea toteuttaa, talousasiantuntija Aho sanoo.

Samat ongelmat
Hanne Aho keskusteli Walesin hallinnon edustajien kanssa tilanteesta ja kuuli erilaisista mahdollisuuksista ympäristötukiin myös tulevan ohjelmakauden aikana.
– Vaikka yhtä ymmällä sielläkin oltiin uusista ratkaisuista
kuin meilläkin. Lopullisia päätöksiä ja sovelluksia odotellaan
vielä, vaikka uusi ohjelmakausi
starttaa jo muutaman kuukauden kuluttua.

Maidon- ja muiden elintarvikkeiden tuottajat ovat koko
EU:ssa ahtaalla ja kummissaan.
Ukrainan tilanteen seurauksena rakennetut pakotteet pysäyttivät elintarvikkeiden viennin Venäjälle. Suomeenkin kasvoi juustovuoria ja maitojärviä.
Samat ongelmat tuntuvat Walesissakin.
– Mehän kuolisimme nälkään, jos kansainvälinen kauppa yhtäkkiä kokonaan pysähtyisi. Suomi on meitä paljon omavaraisempi, asiantuntija Dewi
Jones Walesin hallinnon Luonnonvarat ja ruoka-yksiköstä tiivisti tämän päivän tilanteen kotimaassaan.
Laiduntavat naudat ja lampaat
näkyvät Walesin avoimessa
maisemassa kaikkialle. Iso osa
pelloista on nurmella. Vilja on
pääasiassa tuontitavaraa. Lähes kolmasosa lampaanlihasta
menee vientiin, joskin Britanniaan myös tuodaan lampaanlihaa etupäässä Australiasta.

Vapaasti varastettavissa
– Britannian maataloudessa on
tehty paljon isoja ja pieniä tekoja luonnon monimuotoisuuden
hyväksi. Veimme suomalaisia
maatalousneuvojia katsomaan
tätä työtä käytännössä. Samalla pureskelimme tulossa olevan
uuden ohjelmakauden mahdollisuuksia, Järki-hankkeen projektijohtaja Eija Hagelberg kuvaili matkan tarkoitusta ja tavoitteita.
– Kannattaa kuunnella, kertoa
ja varastaa hyviä ideoita, Dewi
Jones Walesin hallinnosta kannusti.
Kaikkea viljelymaata ei välttämättä kannata pitää tehotuotannossa. Suomalaisvieraille näytettiin riista- ja luonnonhoitopeltoja, joilla esimerkiksi
peltopyykantoja on tehokkaas-

ProAgrian talousasiantuntija Hanne Aho keskusteli Walesin hallinnon edustajien Eleri Wynnen kanssa muun muassa uuden ohjelmakauden muutoksista. Viljelijät odottavat ratkaisuja, jotta voivat tehdä suunnitelmat ja päätökset.
JÄRKI-HANKE
■ Järki-hankkeen Ison Britannian nelipäiväisellä matkalla oli mukana kahdeksan maatalousneuvojaa eri puolilta Suomea. Matka
suuntautui Walesiin sekä Yorkshiren nummimaisemiin.
■ Järki on Luonnon- ja riistanhoitosäätiön sekä Baltic Sea Action
Groupin yhteinen hanke, jonka tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden ja vesiensuojelun järkevä edistäminen maa- ja metsätaloudessa.
■ Hanketta rahoittavat mm. Sophie von Julinin säätiö, Louise ja
Göran Ehrnroothin säätiö, Suomen Kulttuurirahasto sekä Ympäristöministeriö.
ti saatu elpymään.

Uuteen ohjelmakauteen
Eija Hagelberg kertoo brittiläistenkin olevan hämmentyneitä
EU:n uuden ohjelmakauden
kynnyksellä. Sen pitäisi astua
voimaan vuodenvaihteen jälkeen. Tarkkoja ohjeita ja päätöksiä kaivataan käytännön toteuttajatasolla. Mistä viljelijä
Walesissa tai Suomessa tietää,
mihin pitäisi panostaa, ennen
kuin tukipäätökset ovat täsmälliset?
Hagelbergin mukaan joitakin
asioita voisi monimuotoisuu-

den eteen tehdä ilman varsinaisia tukiakin. Hyvät teot eivät kuitenkaan saisi pudottaa
tukien määrää eivätkä aiheuttaa sekaannusta valvonnoissa.
Tasapainon löytäminen on kovaa työtä.
– Hyvä esimerkki on monimuotoisuuspiennar, joka meillä ”ehkä saadaan tehdä” ja Walesissa siihen saa EU-tukea. Vielä riittää keskusteltavaa, jotta
maa- ja metsätalouden suunta olisi nykyistä kestävämmällä pohjalla.
Teksti ja kuvat Hia Sjöblom

