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Turku tänään

HYLIN

ALIN

Päivän pituus
AURINKO NOUSEE

+200c
+130c

Turku  
Helsinki  
Oulu  
Utsjoki

6.45  
6.36 
6.24 
6.04

LASKEE

20.09 
19.57
20.04
20.12

Videot osoitteessa tstv.fi
Erikoissivustot  verkossa  TS Ruoka,  
TS Koti, TS Hyvinvointi, TS Saaristo,  
TS Kiekko ja TS Futis 
Twitter: turunsanomat    
Facebook: Turun Sanomat   
Instagram: turunsanomat

g Lähetä kuva  
Sähköpostilla ts.verkkotoimitus@ts.fi  
Tekstiviestillä  numeroon 16183,  
kirjoita viestin alkuun TS MMS 

q Lähetä sähköpostia 
etunimi.sukunimi@ts.fi 

Elina Malkamäki
Turun Sanomat, Uusikaupunki

Sora korskahtaa kepeästi au-
tonrenkaan alla, kun Esa Hau-
talampi ajaa salmen yli mökki-
saaresta mantereelle. Haavais-
ten saaren ja Tuppiluodon väli-
nen uusi silta otettiin käyttöön 
edellispäivänä, ja Hautalampi 
ylittää sitä ensimmäistä kertaa.

– Hienolta vaikuttaa. Nyt ei 
tarvitse enää jännittää kestääkö 
silta, kun kuorma-autot tuovat 
mökille rakennustarvikkeita, 

saaresta vastikään hankki-
maansa mökkiä remontoiva 
Hautalampi iloitsee.

Moni muukin mökkiläinen 
yksityisen Tuppiluodontien 
varressa Uudenkaupungin Lo-
kalahdella on sillan uusimisesta 
hyvillään. Pian pois purettava 
vanha palkkisilta oli kapea ja 
matala sekä niin rapistunut, 
että osa puulankuista antoi jo 
periksi. 

– 70-luvulla rakennettu 
vanha silta oli elinkaarensa 
lopussa. Siltaa siirtämällä saa-
tiin oikaistua myös tiessä ollut 

hankala mutka, summaa tiehoi-
tokunnan puheenjohtaja Matti 
Stenström. 

 
Ratkaisussa painoivat myös 
ympäristösyyt. 

Siltahankkeen alullepanija on 
Haavaisten vesiensuojeluyhdis-
tys, joka on tehnyt vuosia töitä 
alueen ranta- ja loma-asukkai-
den lähivesien parantamiseksi 
ja rehevöitymisen pysäyttämi-
seksi. 

Yhdistysaktiivi Heikki 
Mäntsälän mukaan he ovat 
esittäneet sillan uusimista jo 
kymmenen vuotta, koska pen-
kereet ovat haitanneet veden-
kiertoa avomereltä. Ensin oli 
kuitenkin saatava tietä hallin-
noiva tiekunta ja viranomaiset 
suopumaan hankkeelle.

– Viisi metriä leveä uusi put-
kisilta mahdollistaa vesiväylän 
laajentamisen, mikä lisää veden 
virtauksia salmessa. Veden hy-
vä vaihtuvuus ehkäisee rehe-
vöitymistä, hän perustelee.

Mäntsälän mukaan yhdistyk-

sen ja maanomistajien toimilla, 
kuten lukuisilla ruoppauksilla 
ja jatkuvalla ruovikonniitolla, 
Haavaisten vesiväylän umpeen-
kasvu ja pohjan liettyminen on 
saatu kuriin.

Työnimeä Haavesilta kantava 
uusi silta sijaitsee 15 metrin 
päässä vanhasta. Sen rakensi 
konsultin laatiman siltasuun-
nitelman perusteella paikalli-
nen urakoitsija. Sillan uusimi-
nen maksaa tiekunnalle noin 
158 000 euroa, mutta Varsi-
nais-Suomen Ely-keskuksen 
avustus kattaa 75 prosenttia 
kustannuksista. Uudenkaupun-
gin kaupunki tuki rakentamis-
ta 3 000 eurolla. Avustuksia on 
saatu myös suunnitteluun sekä 
vanhan sillan purkamiseen.

Tiehoitokunnan Stenströmin 
mukaan siltahanke olisi kariu-
tunut ilman valtion apua, koska 
tieosakkaille ei haluttu rasit-
teeksi suurta lainataakkaa. Vii-
den kilometrin pituisella Tup-
piluodontiellä on 160 osakasta, 

joista vähän toistasataa käyttää 
siltaa toistuvasti, hän sanoo. 

Toisinaan saaresta kulkevat 
myös raskaat ajoneuvot puu-
kuormineen.

– Omarahoitusosuuden piti 
olla sellainen, että se hoituu 
tiekunnan säästöillä ja nykyi-
sillä tiemaksuilla.

Haavaisten saaressa vakituises-
ti asuva Markku Larikka pitää 
nykyistä, noin 100 euron vuo-
tuista tiemaksuaan kohtuul-
lisena ja uutta siltaa saaren 
tulevaisuuden takeena. 

– Silta on osa infraa, joka toi-
vottavasti houkuttelee saareen 
lisää asukkaita tai ympärivuo-
tisia mökkiläisiä. Hyvät kulku-
yhteydet ja kirkas vesi nostavat 
mökkiseudun arvoa.

Mäntsälän ja Larikan mu-
kaan vesiensuojeluyhdistyk-
sen seuraava tavoite on saada 
korjattua toinenkin vesistön 
pullonkauloista, eli suurentaa 
Pitkäluodon penkereen vir-
tausaukkoa.

Haavaisten vesiensuojelu-
yhdistyksen haave toteutui, kun 
Tuppiluodon tiekunta siirsi ja 
uusi yksityistien sillan. Avarampi 
vesiväylä lisää virtauksia, mikä 
ehkäisee salmen rehevöitymistä.

Haavesilta muuttui todeksi
Lokalahdella Haavaisten vesiensuojeluyhdistyksessä toimivat Markku Larikka (vas.) ja Heikki Mäntsälä iloitsevat kymmenen vuoden siltahaaveen toteutumisesta. Haavaisten saaren ja Tuppiluodon uuden 
sillan virtausaukko on entistä leveämpi, minkä odotetaan lisäävän veden vaihtuvuutta rehevöitymiseen taipuvassa salmessa. Vanha silta oli huonokuntoisuutensa puolesta myös turvallisuusriski.

”Silta on osa infraa, 
joka toivottavasti  
houkuttelee saareen 
lisää asukkaita tai  
ympärivuotisia  
mökkiläisiä. Hyvät  
kulkuyhteydet ja 
kirkas vesi nostavat 
mökkiseudun arvoa.”
Markku Larikka

Yksityisteiden  
sillat ovat arvoitus
Elina Malkamäki
Turun Sanomat

Suomen teillä on tuhansia 
siltoja, joiden kunnosta ei 
tiedetä mitään. Suomen tie-
yhdistyksen erityisasiantun-
tijan Jaakko Rahjan mukaan 
viranomaisilla ei ole koottua 
tietoa yksityisteiden siltojen 
lukumäärästä saati niiden 
kunnostustarpeista.

– Arviomme on, että yksi-
tyisillä teillä on noin 12 000 
siltaa, mutta määrä voi olla 
hyvin myös 20 000, hän sa-
noo.

 
Rahjan mukaan viranomais-
rekisterin puute on ongel-
ma, koska silta voi rapistua 
tiekunnan huomaamatta. Mo-
ni pääosin 1960–70-luvuilla 
rakennetuista yksityisistä 
silloista on ikänsä puolesta 
korjauksen tai uusimisen 
tarpeessa.

– Tiekunnan maallikoiden 
voi olla vaikea arvioida sillan 
huonokuntoisuutta, kun se 
on ammattilaisillekin vaikeaa. 
Silta voi olla päältäpäin ihan 
ok-kunnossa, mutta alta kat-
soen perustukset voivat olla 
rapistuneet ja rakenteet riski. 
Harva tiekunta tulee kuiten-
kaan kurkistaneeksi sillan 
alle, Rahja huomauttaa.

Siltojen kuntoarviointeja 
yrityksessään tekevä Sakari 
Seppälä arvioi, että Varsinais-
Suomen yksityisteillä on noin 
tuhatkunta siltaa, joista use-
ampi kuin joka toinen vaatisi 
vähintään painorajoituksen 
kuntonsa takia.

– Tällä hetkellä painorajoi-
tuksia ei silti juuri ole, hän 
sanoo.

Seppälän mukaan vanho-
ja siltoja ei ole suunniteltu 
raskaalle liikenteelle, jota 
yksityisteille on ohjautunut 
enenevässä määrin maan-
tiesiltojen painorajoitusten 
takia.

 
Tiekunnat saattavat lykätä 
sillan korjaamista kustan-
nussyistä. 

Rahjan mukaan siltaremon-
tit maksavat helposti vähin-
tään 100 000 euroa. 

– Uutena ilmiönä kustan-
nuksia nostavat erilaiset 
ympäristön vaatimat toi-
menpiteet, kuten uhanalai-
sen simpukan siirto, Rahja 
mainitsee.

Valtio myöntää hankkeisiin 
avustuksia tietyn kriteerein. 
Tänä vuonna avustuksia jae-
taan 13 miljoonaa euroa. 

– Suuruusluokka on pieni, 
sillä korjausvelkaa pelkästään 
silloissa on satoja miljoonia.

TS/MARTTIINA SAIRANEN

FAKTA

Varsinais- 
Suomessa  
tuhatkunta 
yksityistä siltaa

■■Yksityisteitä on noin 
350 000 kilometriä, joista  
vakituista asutusta on noin 
90 000 kilometrillä.

■■Siltoja on yksityisteillä  
arviolta noin 12 000. Tarkkaa 
lukua ei tiedetä.

■■Varsinais-Suomen  
yksityisteillä siltoja on arviolta 
noin tuhat. 

■■Yksityisteiden tienpito 
maksaa vuodessa 150–200 
miljoonaa euroa.

■■Valtio avustaa yksityisteitä 
13 miljoonalla eurolla vuonna 
2018, tukea myöntää myös  
osa kunnista.

■■Etusijalla avustuksissa ovat 
siltakorjaukset.

■■Varsinais-Suomen Ely 
on myöntänyt tänä vuonna 
avustusta 11 yksityistiehank-
keelle, joista 8 on siltahankkeita. 
Käsittelyssä on 7 hakemusta.

■■Vuonna 2017 Elyyn tuli 26 
avustushakemusta yksityis- 
teistä. Valtakunnallisesti  
hakemuksia oli 217.

■■Valtaosan yksityistien  
tienpidosta maksavat tien 
osakkaat.

Lähteet: Suomen tieyhdistys ja 
Sakari Seppälä 

Marja-Leena Kouki (vas.) ja Esa Hautalampi (toinen oik.) ajoi-
vat vastikään avattua siltaa ensi kertaa. Heikki Mäntsälä (oik.)
ja Markku Larikka arvelevat, että parempi silta voi houkutella 
alueelle lisää mökkiläisiä.

Ossi Rajala
Turun Sanomat/LM

Erityisesti keskustan on löy-
dettävä uusia kykyjä paikkaa-
maan monen konkaripoliitikon 
jättämiä aukkoja. Ensi kevään 
vaaleissa eivät ole ehdolla ai-
nakaan Mauri Pekkarinen, 
Seppo Kääriäinen, Timo Kalli, 
Tapani Tölli, Markku Rossi, 
Kauko Juhantalo, Mikko Ala-
talo ja Niilo Keränen. Lisäksi 
Olli Rehn on valittu Suomen 
Pankin pääjohtajaksi ja on siksi 
jättänyt eduskunnan.

Kallin ja Juhantalon luopu-

miset tarkoittavat Satakunnan 
vaalipiirissä sitä, että molem-
mat keskustan istuvat kansan-
edustajat ovat poissa ehdo-
kaslistalta. Rehn jättää aukon 
Helsinkiin ainoana pääkaupun-

gista valittuna keskustalaisena. 
Kääriäisen ja Rossin poisjäänti 
kohdistuu Savo-Karjalaan.

Keskustan riveistä puuttuu 
tulevissa vaaleissa myös Paavo 
Väyrynen, joka tosin on ehdol-

la, mutta ilmeisesti Seitsemän 
tähden liikkeen ehdokkaana.

Keskustan puoluesihteeri 
Riikka Pirkkalainen kertoo 
Lännen Medialle, että puolue on 
valmis sukupolvenvaihdokseen.

– Keskusta on runsas kasvu-
alusta nuorille kyvyille. En läh-
de puoluesihteerinä nostamaan 
nimiä, mutta totean, että meillä 
on niitä runsaasti. Juureva ja 
elävä kansanliike varautuu jat-

kuvasti sukupolvenvaihdokseen 
puolueessa, Pirkkalainen pohtii.

Uusien kykyjen olisi kuiten-
kin pystyttävä vakuuttamaan 
tuhansia äänestäjiä, sillä luo-
puvista konkareista kaikki ovat 
keränneet vähintään 4 000 ää-
nen kannatuksen. Monet paljon 
enemmänkin.

Haasteita riittää myös Perus-
suomalaisilla sekä siitä jakautu-
neella Sinisellä tulevaisuudella. 
Sinisillä on riveissään monta 
vuoden 2015 vaalien äänihara-
vaa, mutta kaikki heistä eivät 
lähde ehdolle. Siniset jännää-
vät yhä erityisesti sitä, onko yli 
29 500 ääntä viimeksi saanut 
Timo Soini ensi keväänä eh-
dokkaana.

Sinisistä ainakin Maria Lo-
hela ja Pentti Oinonen ovat 
kertoneet, etteivät enää olisi 
ehdolla.

Lapin vaalipiiristä valittu 
Hanna Mäntylä (sin) on siir-
tynyt kesken kauden asiantun-

tijaksi Euroopan neuvoston 
sihteeristöön.

Kaikilla puolueilla on toki työtä 
ehdokaslistojensa kanssa.

Kokoomus on Uudellamaalla 
mielenkiintoisessa tilanteessa, 
kun puolueelta puuttuvat näillä 
näkymin ääniharavat Alexan-
der Stubb (yli 27 000 ääntä) 
ja puolueesta pois lähtenyt 
Harry Harkimo (yli 11 000 
ääntä). Lisäksi Uudenmaan 
kokoomuslaisista Outi Mäkelä 
siirtyi Nurmijärven kaupungin-
johtajaksi ja Sanna Lauslahti 
siirtyi Lääketeollisuus ry:n toi-
mitusjohtajaksi. 

Stubb on aiemmin tänä vuon-
na ilmoittanut, ettei kotimaan 
politiikka enää sytytä.

– Kotimaan politiikka on 
osaltani varmasti nähty, Stubb 
sanoi kesäkuussa.

Kokoomuksen helsinkiläinen 
konkaripoliitikko Pertti Salo-
lainen on myös ilmoittanut 
olevansa tulevissa vaaleissa ää-

nestäjän roolissa, ei ehdokkaan. 
Lisäksi kokoomuksen Lenita 
Toivakka Etelä-Savosta jättää 
politiikan.

Rkp on menettänyt Uudella-
maalla entisen puheenjohtajan-
sa Carl Haglundin elinkeinoelä-
män palvelukseen ja Varsinais-
Suomessa Stefan Wallin on sa-
nonut, ettei enää lähde ehdolle. 
Haglund sai yli 21 000 ääntä ja 
Wallin yli 9 000 ääntä.

Sdp:lle riittää haasteita 
Keski-Suomen vaalipiirissä, 
jossa sekä Lauri Ihalainen et-
tä Susanna Huovinen luopu-
vat. Lisäksi Helsingissä Sdp:n 
Nasima Razmyar on siirtynyt 
Helsingin apulaispormestarik-
si. Myöskään Sdp:n Riitta Myl-
ler ei enää lähde ehdolle.

Vasemmistoliiton Kari Uo-
tila olisi Yleisradion mukaan 
jättämässä eduskunnan.

Luopumisia lienee enem-
mänkin, kun ehdokasasettelu 
etenee. Vaaleihin on vielä noin 
seitsemän kuukautta aikaa.

Luopuvia kansanedustajia tässä vaiheessa noin 20

2010-luvun eduskuntien istuvista kansanedustajista on reilut 30 
luopunut eli ei ole enää lähtenyt tuleviin vaaleihin ehdolle. Määrä 
voi lopulta olla nykyisenkin eduskunnan kohdalla samanlainen.

Puolueiden on 
löydettävä uusia 
kykyjä vanhojen 
konkareiden tai muihin 
tehtäviin lähtevien 
tilalle.

TS/LM/JOEL MAISALMI

TAUSTA

Ehdokasasettelun oltava 
valmis maaliskuussa

■■Eduskuntavaalien ehdokas-
asettelu on hiljalleen käynnisty-
mässä, mistä kertovat viime ai-
kojen uutiset kansanedustajista, 
jotka eivät aio enää olla ehdolla.

■■Mikään kiire asettelulla ei ole, 
sillä ehdokashakemusten jättö-
päivä on 5. maaliskuuta 2019. 
Ehdokasasettelu vahvistetaan 
14. maaliskuuta 2019.

■■Puolueet pyrkivät saamaan 
vaalipiireihin mahdollisimman 
monipuolisen listan eritaustaisia 
ehdokkaita, jotta äänimäärä  

olisi mahdollisimman suuri.
■■ Istuvat kansanedustajat ovat 

puolueille tärkeitä ehdokkaita, 
koska he ovat äänestäjille  
ennestään tuttuja ja voivat 
yhä saada paljon ääniä.

■■Eduskuntavaaleissa ehdok-
kaita voivat asettaa puolue- 
rekisteriin merkittyjen puolu-
eiden lisäksi vähintään sadan 
äänioikeutetun perustamat 
valitsijayhdistykset.

■■Varsinainen vaalipäivä on 
14. huhtikuuta 2019.


