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JUKKA MANNINEN
Aamulehti, Kangasala

–�Tuossa olen ihmisiä kylällä ta-
paillut ja useat ovat sanoneet,
että olisi kiva käydä vielä mor-
jestamassa. Varmaan siinä on 
samalla muutakin henkilökun-
taa tavattavissa ja voi katsella
täällä ympärilleen.

Näin Kangasalan kunnanjoh-
taja Jukka Mäkelä selvittää 27.
marraskuuta kunnantalolla jär-
jestettävän avointen ovien päi-
vän taustaa.

Mäkelän huoneessa tosin ei
enää ole kovin paljon nähtävää,
sillä hän on jo tovin tyhjentänyt
sitä seuraajansa Oskari Auvis-
ta varten.

Avoimissa ovissa on kyse on
Mäkelän läksiäisistä. Ensi kes-
kiviikon jälkeen hänellä on enää
kolme päivää eläkkeeseen. Mä-
kelä tuli Kangasalan kunnan-
johtajaksi helmikuussa vuonna
1991.

–�Jään eläkkeelle aika hyväl-
lä mielellä. Olen osaltani voi-
nut tukea ja edesauttaa Kangas-
alan menestymistä ja olen saa-
nut tehdä arvokasta työtä, jos-
ta on ollut kuntalaisille ja koko
kunnalle hyötyä, Mäkelä arvioi.

Yksi hiili on tärkeä
Mäkelän vuosina Kangasala on
kasvanut rajusti kuntaliitosten
ja muuttovoiton kautta. Kun-
nanjohtajavuosien aikana usko
yhteistyöhön on kasvanut.

–�Yhteisen vision luominen 
on tärkeää. Eri toimijat pitää 
saada sen taakse puhaltamaan
yhteen hiileen. Kangasalla on
ollut tähän hyvä henki ja sitä
kautta elinvoiman kehittämi-
seen myös. Pitäisi edelleen olla
harrastusta siihen, että raken-
namme yhteistä näkemystä ja
seisomme sen takana.

Kunnan elinvoima nousee
usein esiin Mäkelän puheessa.
Se on tärkein asia Kangasalan-
kin kunnalle.

–�Elinvoiman kehittämistä
ei pitäisi rajoittaa tiukoilla sää-
döksillä, vaan luoda mahdolli-
suuksia sille. Meillä Lentolan
alueesta tekee tiukkaa saada 
tehokasta kauppa-aluetta maa-

kuntakaavoituksen takia. Sen 
mielestä saa olla yksi elintarvi-
kekaupan suuryksikkö, mutta 
meidän mielestämme pitäisi ol-
la sitä enemmän.

–�Toki kirkonkylällekin pitää
tulla lisää kaupallisia palveluita,
mutta minkä takia viranomais-

päätöksillä estetään hankkeita,
jotka toisivat elinvoimaa ja lisää
verotuloja, Mäkelä kysyy.

Arboretum tekeillä
Mäkelä sanoo, että vihdoin Kan-
gasalla on päästy toimeen nau-
hataajaman tiivistämisessä. Se

tuo elinvoimaa ja edesauttaa yk-
sityisten palvelujen syntymistä
kuntaan.

–�Kunnan kehittämistä pitää
ajatella niin, että rakentaa tu-
levaisuutta ja perspektiivi on 
kaukana. Kymmenen vuotta on
liian lyhyt aika. Monet ratkai-
summe vaikuttavat 30, 50 tai 
200 vuotta.

Mitäpä eläkkeellä? Ainakin 
Mäkelä jatkaa harrastustaan
puita kasvattaen. Kotipihassa 
on nousemassa Mäkelän sanoin
”pikku arboretumin poikanen”.

–�Siellä on useita kymmeniä
puulajeja kehittymässä ja joka
vuosi tulee muutama lisää.

Puiden kasvatus ei ole hätäi-
sen ihmisen hommaa.

–�Olen viehättynyt niihin. On
mukava katsoa, minkälaisia niis-
tä vuosien mittaan tulee, kun-
nanjohtaja sanoo.
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Kunnanjohtaja Jukka Mäkelä
ratkaisee Suomen kunta-alan 
ongelmat parilla lauseella Aa-
mulehden pyynnöstä ja kom-
mentoi kiisteltyä Kangasala-
taloa ja sinne sovittua Kimmo
Pyykkö -museota.
Kuntaliitokset: Liitoksilla voi-
daan saada aikaan hyviä tulok-
sia, mutta se ei ole ratkaisu kun-
tien talousongelmiin. Minusta
Kangasalan tulisi jatkossakin pi-
tää oma identiteettinsä ja säilyä
itsenäisenä.
Kuntatalous: Korjattava niin, et-
tä kuntien lakisääteisiä tehtäviä
karsitaan ja palvelujen maksul-
lisuutta lisätään merkittävästi.
Karsia voi 15:n viime vuoden
aikana kunnille annetuista teh-
tävistä.
Sote-uudistus: Hankala koko-
naisuus, mutta pitäisi tehdä
kaksitasoinen järjestelmä. Maa-
kunnallista vastuuta, ei sairaan-
hoitopiirien vastuuta, on kehi-
tettävä ja peruskunnilla on säi-
lytettävä oikeus palvelujen jär-
jestämiseen.
Kangasala-talo: Jos se toteute-
taan alkuperäisen suunnitel-
man mukaan, niin 10–15 vuo-
den päästä sitä kiitetään Kan-
gasalan helmenä ja se tulee ole-
maan merkittävä vetovoima-
tekijä. Mustamaalaus on aika 
lopettaa.

Musta-
maalaus on
lopetettava

Tervetuloa morjestamaan
lähtevää kunnanjohtajaa
Kangasala: Eläkkeelle jäävä
Jukka Mäkelä kutsuu
kuntalaiset kunnantalolle

Kuka

Jukka Mäkelä

Kangasalan kunnanjohtajana

vuodesta 1991 toiminut Mä-

kelä jää eläkkeelle joulukuun

alussa.

Syntynyt 27. 10. 1949.

Asuu Kangasalla Liuksialas-

sa omakotitalossa.

Harrastukset: lukeminen,

metsänhoito, golf, hiihto ja

nurmikon leikkuu.

Avoimet ovet Kangasalan

kunnantalolla 27. marraskuu-

ta kello 10–14.
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seisomme sen takana.
Kunnanjohtaja Jukka Mäkelä toivoo, että yhteiseen hiileen puhal-
taminen ja yhteiseen visioon sitoutuminen jatkuisivat Kangasalla.
Se on edellytys kunnan elinvoiman kasvamiselle.
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PÄÄTÖS. Vuosikymmen-
ten urakka Iharin kannak-
sen avaamiseksi itäisellä
Kangas alla voi toteutua.
Korkein hallinto-oikeus on
hylännyt avaamispäätökses-
tä tehdyt valitukset. Vaa-
san hallinto-oikeus myönsi
vuonna 2012 avaamisluvan,
koska hankkeen hyödyt ovat
haittoja suuremmat.

Haitaksi virasto katsoi
muun muassa veden samen-
tumisen töiden aikana. Hyö-
tyinä taas olivat esimerkiksi
Iharinjoen vedenlaadun,
virkistyskäytön ja veneily-
mahdollisuuksien parantu-
minen.

Iharin kannas erottaa
Pälkäneveden ja Heposelän
vesialueet toisistaan. Reitti
kuivui vuonna 1830, kun
venäläisten keskeneräiset
kanavarakennelmat Kangas-
alan Kaivannossa sortui-
vat ja yläpuolisen vesistön
vedenpinta romahti pari
metriä.

Kannaksen avaamista on
valmisteltu jo vuosia. Iha-
rintien ali on rakennettu
soutuveneen mentävä putki
ja itse kannas on enää viisi
metriä leveä. AAMULEHTI

Ylöjärvi
hylkäsi keila-
konevalituksen

OIKAISUVAATIMUS. Ylöjär-
ven teknisen lautakunnan
mielestä urheilutalon keila-
koneiden hankkijaksi valittu
Oy Bowling Ab pystyy tur-
vaamaan varaosien saannin,
joten valinta on pidettävä
voimassa.

Keilakoneiden hankinnas-
ta teki oikaisuvaatimuksen
toinen tarjoaja Tarmin Oy,
joka epäili tarjouskilpailun

voittaneen yrityksen talou-
dellista tilannetta. Valitun
keilakonetoimittajayrityk-
sen tilaajavastuulain edel-
lyttämät asiat ovat lautakun-
nan mielestä kunnossa.

Keilannostokoneiden
hankinta päätettiin ostaa
Bowlingilta 132�000 euron
hinnalla.

Ylöjärven vapaa-aika-
palvelut hakee parhaillaan
myös keilahalliyrittäjää
vuokralaiseksi urheiluta-
loon. Toiminnan aloittami-
nen on mahdollista vuoden
2014 maaliskuun alusta lu-
kien. AAMULEHTI

Mökkiläisten
kantoja kysellään
Ruovedellä

TUTKIMUS. Osa Ruoveden
mökkiläisistä saa kyselyn
loppuvuoden aikana, jos
kunnanhallitus hyväksyy
mökkiläisneuvoston esityk-
sen. Asia on esillä hallituk-
sessa maanantaina 25. mar-
raskuuta.

Mökkiläisneuvoston mu-
kaan mökkiläiset tuovat
kuntaan yli 10 miljoonaa
euroa vuosittain, joten kun-
nan ja yrittäjien on tarpeen
tietää mökkiläisten odotuk-
sista. Ruovedellä on noin
2�500 mökkiä. Heinäkuussa
mökkiläisiä on yli 5�000.

Mökkiläisneuvosto pyytää
kunnalta rahoitusta tut-
kimuksen järjestämiseen.
Kunta tilaa osoitteet maist-
raatista ja vastaa postitus-
kuluista.

Tutkimuksen otanta on
800–1000 vastaajaa. Osoite-
tietojen kustannus on noin
445 euroa.

Edellisen kerran mök-
kiläisten kysely tehtiin
vuonna 2002. Tarkoitukse-
na on, että uusi tutkimus on
vertailukelpoinen vanhaan.
Tulokset valmistuvat ensi
vuoden keväällä. AAMULEHTI

Lyhyesti

Iharin kannas
voidaan vihdoin
avata Kangasalla

AKI TAPONEN
Aamulehti

Rantatunnelin 180 miljoonan 
euron tavoitehintaan ei kuulu
Näsijärveen kipattavan louheen
vastaanotto Ranta-Tampellassa
eikä vesistön suojaaminen ver-
holla samentumilta.

Tampereen kaupunki tilaa
vesistötäytön Lemminkäinen
Infra Oy:ltä runsaalla 1,1 mil-
joonalla eurolla, jos kaupungin-
hallitus hyväksyy maanantaina
asiaa koskevan esityksen. Kulut
maksetaan kaupungin kiinteis-
tötoimen investointimäärära-
hoista.

Valtio ei osallistu vesistötäy-
tön maksamiseen päinvastoin 
kuin Santalahdessa, jossa kulut

sisältyvät tunnelin tavoitehin-
taan. Rakennuttamispäällikkö 
Milko Tietäväisen mukaan se
johtuu siitä, että Santalahdes-
sa tunnelin eritasoliittymän ra-
kentaminen vie puistoaluetta ja
täyttö on korvaus siitä.

Ranta-Tampellan kohdalla
Näsijärven täyttö tukee Ranta-
Tampellan alueen rakennus-
paikkoja. YIT Rakennus Oy
hyötyy täytöstä ja maksaa osuu-
tensa kustannuksista siltä osin,
kun kulut eivät sisälly maan-
käyttösopimuksen korvaukseen.

Puolet louheesta
Ranta-Tampellassa Näsijärveen
kipataan vajaat puolet Ranta-
tunnelin kaikesta louheesta.
Järven pohja on sillä kohtaa 

enimmillään noin 15 metriä sy-
vällä.

Levein täyttökohta sijaitsee 
aallonmurtajan jatkeeksi raken-
nettavan reunapenkereen koh-
dalla. Siellä täyttöalue ulottuu
60 metrin päähän nykyisestä 
rantaviivasta. Muulla täyttö-
alue ulottuu enimmillään noin
15 metrin päähän nykyrannasta.

Aluehallintovirastolta odote-
taan vesilupaa lähiaikoina. Täy-
töstä aiheutuu samentumaa,
jonka leviämistä estetään jär-
veen asennettavalla suojaver-
hoilla. Ne on tarkoitus asentaa

vielä sulan veden aikana.
–�Hankittava suojaverho on 

vahvinta, mitä on saatavissa, sa-
noo rakennuttajainsinööri Raija
Tevaniemi.

Samentuman leviämisen suu-
rimmat riskit liittyvät siihen, 
että Takon tehtaan vedenotto
Tammerkoskesta häiriintyisi.

Tunnelin hinta ei 
kata Tampellan 
rannan täyttöä

Ranta-Tampellan vesistötäyttö ja suojaverho
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Näsijärvi

TAMPERE

Aspinniemi

TAMPELLA
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Täyttö
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Tähän tulee
Massun

lastenpuisto

HOITO.�Työnantajan esitys
hoitajien määrän vähentämi-
sestä oli syynä siihen, että Te-
hyn neuvottelijat keskeyttivät
omalta osaltaan Vammalan
aluesairaalan yhteistoiminta-
neuvottelut.

–�Odotamme työantajalta
uutta esitystä ensi keskiviik-
kona, ja jos sellainen tulee,
neuvottelut meidän puoles-
tamme voivat jatkua, sanoo
Vammalan aluesairaalan am-
mattiosaston puheenjohtaja
Leena Saarela.

Tehyläiset tuohtuivat, koska
työnantaja esitti yli kymme-
nen hoitajan vähentämistä.
Saarelan mukaan potilashoi-
toa ei pystytä vähennyksen
jälkeen turvaamaan. Hoitajia
on aluesairaalassa psykiatrian
poliklinikka mukaan lukien
kaikkiaan noin 180.

Mahdollinen hoitajien
vähennys Vammalassa ei
merkitse heille potkuja, sillä
sairaanhoitopiiri on luvannut
järjestää töitä muista sairaa-
loista.

Lähi- ja perushoitajaliit-
toon kuuluvia on aluesairaa-
lassa vähän, mutta Super on
Saarelan mukaan samassa
rintamassa. AAMULEHTI

Halonen: En
ajatellut ottaa
vaaleihin osaa

EUROVAALIT. Presidentti Tar-
ja Halonen on tuskin lähdös-
sä ehdokkaaksi eurovaalei-
hin, kertoo Yle.

–�Sanoisin niin, että en enää
ajatellut ottaa vaaleihin osaa.
Ajattelen niin, että olen pa-
rempi tällaisena vapaana tai-
teilijana, Halonen sanoi Yle
Uutisille.

Kuten muissakin puolueis-
sa, sdp:ssä eurovaalien ehdo-
kasasettelu on vielä kesken.

Sdp:n puoluevaltuusto
valitsee ison osan eurovaali-
ehdokkaista viikon kuluttua
Salossa.

Sdp:n listoille eurovaalieh-
dokkaiksi ovat jo tarjoutuneet
muun muassa Timo Harak-
ka, Riitta Myller sekä ny-
kyiset europarlamentaarikot
Liisa Jaakonsaari ja Mitro
Repo. STT/HELSINKI

Tehy keskeytti
aluesairaalan
yt-neuvottelut

Rakentaminen: Valtio maksaa
osan Santalahden täytöistä
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verho on kaikista

vahvin, joka on

saatavissa.

STT
Bryssel

Valtiovarainministeri Jutta 
Urpilaisen (sd) mielestä EU-
komission moitteet Suomen
velkaantumistahdista eivät 
suoranaisesti lisää paineita 
hallituksen taloustalkoisiin.
Urpilaisen mukaan komissi-
on huomiot vastaavat valtio-
varainministeriön näkemystä
Suomen tilanteesta.

–�En koe niinkään, että tä-
mä asettaa lisää paineita. Tä-
mä ehkä vahvistaa hallituk-
sen talouspoliittisten toimien
merkitystä ja tärkeyttä, Urpi-
lainen sanoi saapuessaan eu-
romaiden valtiovarainminis-
tereiden kokoukseen Brys-
selissä.

EU-komissio kiinnitti
huomiota Suomen velkaan-
tumiseen antaessaan viikko
sitten arvionsa euromaiden
ensi vuoden budjettisuunni-

telmista. Ministerit kokoon-
tuivat nyt keskustelemaan 
arviointikierroksesta, joka
tehtiin ensi kertaa.

Urpilainen sanoi pitävänsä
menettelyä ainakin periaat-
teessa hyödyllisenä, vaikka 

sitä on kritisoitu siitä, ettei
komissio esittänyt yhdelle-
kään maalle pyyntöä korjata
budjettia.

–�Kyllä tämä avoimuus, lä-
pinäkyvyys ja yhteinen arvi-
ointi varmasti myös saatta-
vat lisätä ymmärrystä ja eh-
kä joissain maissa valmiutta
tehdä rakenneuudistuksia.

Komission moitteista
ei lisäpaineita
taloustalkoisiin

a
Tämä ehkä

vahvistaa

hallituksen talous-

poliittisten toimien

merkitystä ja

tärkeyttä.

MUUTTO
LOPPUU

NMYYNT
I!

Tule tekemään löytöjä Prisma-Keskuksen Sotkaan.

Runsaasti tuotteita poistohinnoin. 

Varaa peräkärry mukaan!

PRISMA-KESKUKSESSA, Sammonkatu 75, TAMPERE
ma-pe 10-20, la 10-16, su 12-17

Alennus

62%

95,-
(249,-)

LOPPUERÄ!

STARTTI-hyllystö
• lev. 180, kork. 171 ja syv. 45 cm
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