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ANNA SAARENOJA

Nousiaisiin suunnitteilla ole-
vasta jättisikalasta on jätetty
Etelä-Suomen aluehallintovi-
rastoon runsaasti muistutuk-
sia.

Nousiaislaisen Aki Alitu-
van ympäristölupahakemus
koskee sikalalaajennusta, jo-
ka lähes kaksinkertaistaisi ti-
lan nykyisen eläinmäärän.

–Muistutuksia ja mielipi-
teitä tuli 12 kappaletta, kun
niitä yleensä tulee yksi tai
kaksi tai ei yhtään. Asia on
selvästi herättänyt kiinnos-
tusta, minkä takia muistutus-
ten jättämistä koskevaa mää-
räaikaakin pidennettiin vii-
kolla, kertoo aluehallintovi-

raston ympäristötarkastaja
Seija Virolainen.

Ympäristöluvasta on li-
säksi pyydetty lausuntoja,
joita odotetaan aluehallinto-
virastoon vielä kesäkuun
puolella. Tämän jälkeen lau-
sunnot, muistutukset ja mie-
lipiteet toimitetaan toimin-
nanharjoittajalle, jolla on
mahdollisuus laatia niihin
vastine.

Virolaisen mukaan alue-
hallintovirasto tekee ympä-
ristölupapäätöksen elo-syys-
kuussa.

Tällä hetkellä Alituvan ti-
lalla on 1250 porsivaa emak-
koa ja 400 siitossikaa. Toi-
minnan laajentuessa tilalta
syntyisi vuosittain yli 14000
kuutiota lietelantaa.

Tusina muistutusta
Nousiaisten jättisikalasta

Turun
Itämeri-päivät
1.–5.6.

Turun Sanomat, Uusikaupunki
JAAKKO LOUHIVUORI

Kesäkuun alussa Itämeren tule-
vaisuutta linjataan Turussa po-
liitikkojen, elinkeinoelämän ja
kansalaisjärjestöjen kokoontu-
misessa. Suurten puheiden li-
säksi tarvitaan paljon pieniä
tekoja meriympäristön suojele-
miseksi.

Yksi tekijöistä löytyy Uuden-
kaupungin Lokalahdelta. Haa-
vaisten vesiensuojeluyhdistys
kokoontui ensimmäisen kerran
vuonna 2006. Nyt aktiivinen
Itämeri-toimija suunnittelee
uutta projektia.

– Teemme lähivuosina yh-
teistyötä alueen maatalous-
tuottajien kanssa kosteikkojen
rakentamiseksi ja ravinnepääs-
töjen estämiseksi. Tarve on
yhteensä neljälle kosteikolle ja
näistä pilottihankkeen rahoi-
tus on jo kunnossa, kertoo
Heikki Mäntsälä suojeluyh-
distyksestä.

Natura 2000-alue oli kovaa

vauhtia kasvamassa umpeen
vielä kymmenen vuotta sitten.
Aktiivinen ote suojeluun ja pie-
nen vesistöalueen kunnostus
synnyttivät tuloksia.

– Tässä hankkeessa kaikki
voittavat. Maataloustuottajat
joutuvat reagoimaan ympäris-
tönsuojeluun entistä tarkem-
min eri EU-tukien johdosta.
Meille mökkiläisille taas ympä-

ristön puhdistuminen ja kirk-
kaat mökkivedet ovat itseisar-
voja, pohtii yhdistyksen jäsen
Irma Siren.

Taistelu
ruovikosta

Lounais-Suomen peltojen ra-
vinnekuorma on valunut vuo-
sikymmeniä Itämereen ja valuu

vielä pitkään. Kosteikot nap-
paavat fosforin ja typen talteen
tehokkaasti.

– Edellinen suurprojekti
päättyi viime kesäna ja tulokset

ovat silmin nähtävissä. Vesistön
rehevöitymisen jatkuminen on
pysäytetty ja ruovikkokatastro-
fi on saatu aisoihin.

–Tärkeää on ollut synnyttää
vedenkiertoa avomeren kanssa,
joka nyt toimii, Mäntsälä kiitte-
lee.

Taistelu lähivesien kunnosta
on vaatinut kaikkiaan kahdek-
san ruoppausta, jatkuvaa ruo-
vikonniittoa ja paljon paperi-
työtä.

– Olemme hakeneet avus-
tuksia ja ensimmäiset kaksi
vuotta kului toimintamallin
sekä rahoituksen metsästyk-
sessä. Lopulta saimme EAKR-
rahaa ja sijoittamamme omara-
hoituksen lisäksi teimme run-
saasti talkootunteja, Siren lu-
ettelee.

Vesistön kunnostuksessa
avattu Pörkinrauma lisäsi avo-
meren virtausta Haavaisille.
Haasteena on kosteiikkojen li-
säksi vielä tienpenkereet, jotka
sulkevat vesialueen ja estävät
suurimmat virtaukset.

Tukea
tarvitaan

Yhdistysvoimin tehtävä ympä-
ristönsuojelu vaatii aktiivisia
ihmisiä, mutta myös yhteiskun-
nan tukea. Haavaisten vesien-
suojeluyhdistys sai ensimmäi-
seen hankkeeseen EU-rahoitus-
ta. Talouden taantuma ja tarkan
euron aika ovat rokottaneet
tärkeitä ympäristöhankkeita.

–Uusien rahoituslähteiden
etsiminen ja toiminnan ideoimi-
nen ovatkin nyt tärkeimpiä toi-
menpiteitä, alleviivaa Mäntsälä.

Haavaisten alueen asukkaat
ja mökkiläiset ovat rahoittaneet
toimenpiteitä myös itse ja ke-
ränneet rahaa talkoilla.

– Yhteiskunnan päättäjien
on syytä muistaa, että jos kaik-
ki pienet toimenpiteet kootaan
yhteen, niin Itämeren kannalta
syntyy suuria tuloksia, Siren
painottaa.

Haavaisten vesiensuojeluyh-
distyksen vuosikokous pide-
tään 24. toukokuuta.

Haavaisten vesiensuojeluyhdistys ry

n Perustettu vuonna 2006.
n Jäseniä noin 150.
n Toimintatavat: veden virta-
usten parantaminen ja kasvien
niitto ympäristöasiantuntijoi-
den ohjeistuksella.
n Tulokset: veden laadun pa-
rantuminen ja umpeenkasvun
sekä pohjan liettymisen ja ma-
taloitumisen pysähtyminen.
n Rahoitus: pääosin Euroopan

aluekehitysrahoitus, valtio,
Uusikaupunki, jäsenmaksut ja
yksityinen rahoitus sekä Saa-
ristomeren suojelurahasto.
n Alue on osa Lautveden Natu-
ra 2000 -aluetta.
n Lisätietoja: http://www.haa-
vaistenvesiensuojeluyhdistys.
fi/ ja https://fi-fi.facebook.com/
HaavaistenVesiensuojeluyh-
distys

Itämerta suojellaan tehokkaasti pienissä projekteissa

Haavaisten vesiensuojelu
pysäytti rehevöitymisen

UUSIKAUPUNKI

Lokalahti

Kustavi

Kiparluoto

Kaurissalo
Vartsaari

Anavainen

Järviluoto

Kittamaa

VVV

TS/ KP, LM

Haavainen

Varanpää

1,5km

Irma Siren ja Heikki Mäntsälä tarkastavat Haavaisten vesialueen näytettä. Kirkasta ja suolanmakuista vettä monien vuosien työn tuloksena.

TS/Jaakko Louhivuori
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Reilun viikon kuluttua Turus-
sa käynnistyvät Itämeri-päi-
vät kokoavat kaupunkiin yli
1000 osallistujaa.

Pääkokouksen, johon on
yhdistetty Baltic Develop-
ment Forumin (BDF) huip-
pukokous ja EU:n Itämeri-
strategian vuosikokous, pu-
hujina toimivat muun muas-
sa pääministeri Jyrki Katai-
nen, ulkoministeri Erkki
Tuomioja, elinkeinoministe-
ri Jan Vapaavuori, Euroop-
pa- ja ulkomaankauppami-
nisteri Alexander Stubb sekä
ympäristöministeri Ville Nii-
nistö.

Myös EU:n aluepolitiikan
komissaari Johannes Hahn,
Pietarin teollisuus- ja inno-
vaatiokomitean puheenjoh-
taja Maksim Meiksin ja
BDF:n puheenjohtaja Lene
Espersen ovat kokouksen
pääpuhujia.

Itämeri-päivien yhteydessä
järjestettävässä Itämeren
maiden kansalaisjärjestöfoo-
rumissa pääpuhujana on pre-
sidentti Tarja Halonen. Foo-
rumi toimii kohtauspaikkana
kansalaisjärjestöille.

Päivät näkyvät myös Turun
katukuvassa erilaisina yleisö-
tapahtumina. Päätapahtuma-
paikkoina ovat itseoikeute-

tusti Aurajokiranta ja meri-
keskus Forum Marinum,
mutta ohjelmaa on tarjolla
myös muun muassa Sigyn-
salissa, Kauppatorilla ja pää-
kirjastossa.

Yksi Itämeri-päivien hui-
pentuma on, kun kansainvä-
lisesti arvostetun taiteilijan
Stefan Lindforsin uusi veis-
tos Symbiosis paljastetaan
Forum Marinumissa tiistaina
3. kesäkuuta kello 19.30.
Veistoksen paljastaa päämi-
nisteri Katainen.

Teoksella kerätään varoja
vesiensuojeluun, sillä yksi-
tyishenkilöt ja yhteisöt voivat
osallistua Saaristomeren hy-
väksi tehtävään työhön osta-
malla teokseen kiinnitettä-
vän laatan.

Itämeri-päivät päättyvät
torstaina 5. kesäkuuta.

Lisätietoja tapahtumista saa
osoitteestawww.turku.fi/bal-
ticseadays.

Itämeri-päivät
tuovat Turkuun
yli 1000 osallistujaa

Oikealle
kääntyvien kaista
pois käytöstä
Kaskenkadulla
TURKU Kaskenkadulta Hä-
meenkadulle kääntyvien
kaista on pois käytöstä ensi

viikon maanantaista perjan-
taihin.

Kaskenkatu 2:n kohdalla
tehtävän julkisivuremontin
vuoksi oikealle kääntyvien
kaistaa ei voi käyttää. Kaistan
poisto aiheuttaa haittaa lii-
kenteelle. Paikalla on liiken-
neopasteet. (TS)

Tilaa omasi helposti verkossa tai tekstiviestillä.

• Verkossa: ts.fi/kampanja/14saari
• Soita (02) 269 3400 Ma–pe 8.15–16.30
• Lähetä tekstiviesti numeroon 16183

Tekstiviestimaksu on sama kuin operaattorisi perimä alin tekstiviestimaksu.

Näppäile tekstiviestiksi TS TILAUS 14SAARI
sekä yhteystietosi. Esim. TS TILAUS 14SAARI
Maija Mallikas Mallikatu 1 20100 MALLILA

Viihdytään Vakka-Suomen
saaristossa
Matkalla Turusta Kustaviin tutustumme mielen-
kiintoisiin pieniin putiikkeihin ja käsityöläisiin,
maistelemme paikallisia herkkuja ja nautimme
länsirannikon merellisistä maisemista.
Tilaa omasi, lue ja nauti!

Makujen saaristo ilmestyy 6.6.
Lehti toimitetaan sinulle kotiin kannettuna,
lasku tulee lehden mukana. Voit myös
ostaa makasiinin hyvin varustetuista
Lehtipisteistä 6.6. alkaen.

TILAA KESÄINEN LUKUPAKETTI!TILAA KESÄÄIIINNNNEN
saaristo ja ruoka 2|2013
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MAKUJEN SAARISTO
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Ihana Pollin Piha

Vinkkejä
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Harri Syrjänen
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Hinta-/laatusuhteen ykkönen!HHHiiinnntnttataa-/-/-/l-/llaatulaatuaatusssuuuhhhthtteteeeeeennn yyyykyykkkkkkkööönnneeennn!!!

Suomen suurin polkupyörien erikoisliikeketju 20 vuotta! Meiltä:

(399,-)(399 -) (899,-)(899 -)

Korkealaatuinen kokonaisuus!Laadukas luotettava perusretkipyörä!

349.-
7 vaihteinenenenen (449,-)(449

rä!

• Luotettavat 28” 3 tai 7 vaihteiset retkipyörä kevyellä ja tukevalla alumiinirungolla • Turvallinen jalkajarru ja edessä V-jarru Insera NYX sarjan huippumaastur i! Er i t täin korkealaatuiset osasar jat huippuedull isest i!

Säästä 30000e

• 6061Alu hydr , , j
• Suntour SF14-XRC-COIL-LO etuhaarukka
• Shimano SLX 30 vaihteet
• ShimanoBR-M395hydrauliset levyjarrut
• Schwalbe SmartSam27,5" x 2,1 renkaat
• ARAYADM-650Doublewall vanteet, ym..ym..

SmartSam
27,5” x 2,1” renkaat

299.- 599.-
3 vaihteinen 30 vaihteininen

Vain LA-SU!

27.5”

Vain LA-SU!

Tarjouks
et

voimassa vain

LA-SU 24.-25.5.

ro runko, koot 17", 19" ja 21"

20 vuotta
pyöriä

Suomalaisille!!neeen!!!

Huom!
Palvelemme

myös
Sunnuntaina
klo12-16

27 vaihteinen

549.-5555555554444999.-
(699,-)(699

• 6061 Hydroformattu alumiinirunko • Shimano Deore 27v • Shimano BR-M395
hydrauliset levyjarrut • ym.ym.

21 vaihteinen 21 vaihteinen3 vaihteinen

• Suomen suosituin 26” City-maasturi! • Kevyt ja tukeva alumiinirunko

(399,-)(399 (449,-)(449(449,-)(449
249.- 349.-299.-

• Laatua ja eleganssia! • Upea 28” peruspyörien klassikko!

3 aihteinen
(499,-)(499349.-7v

• Levyjarrut edessäjj
ja tak

j
ana!

• Shimano 21vaihteinen
laatudirtti junioreille

Vain LA-SU! Vain LA-SU! Vain LA-SU! Vain LA-SU!

• POLKUPYÖRÄT • PYÖRÄHUOLTO • KUNTOLAITTEET • TARVIKKEET
T E S T I -
VO I T TA JA -
MERK I T:
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HUOM!
Meillä
myös
ammatti-

taitoinen

huolto!• TURKU, Länsikeskus, Taoskuja1,p. 0207434259 •Avoinna: ark. 10-19, la10-16, su12-16 •www. suomenpo l kupyo ra tukku . f i


