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Vuosi on kulunut. Mistäkö huomasin, että yksi vuosi oli kulunut? No siitä, että Ulvilan paloasemaa
oltiin taas lakkauttamassa. Tismalleen vuosi sitten kaupunginjohtajan ensimmäisinä työpäivinäni
kuulin aamuradiosta uutisen, että Ulvilan paloasema suljetaan. Teimme tuolloin yhdessä
voimakasta edunvalvontatyötä, eikä paloasemaa suljettu. Jälleen tänä syksynä, luin aamiaisella
lehdestä uutisen, että Ulvilan paloasema suljetaan. Joko taas – tuotahan emme purematta niele,
olivat tuliset ajatukseni. Aikaisesta aamusta alkaen asiaa selviteltiin taholla jos toisella useamman
henkilön voimalla. Puheluita ja sähköposteja lensi bittiavaruudessa megatolkulla. Välittömällä
asiaan tarttumisella ja edunvalvonnalla saimme yhdessä ainakin siirrettyä tuota päätöstä.
Pelastusjohtaja hälytettiin selvittämään asiaa heti seuraavana maanantaina kaupunginhallitukselle,
joka tekikin lausuntoonsa lakkauttamisen sijasta esityksen vuorovahvuuden nostamisesta yhdellä
palomiehellä. Siihenkin taitaisi löytyä perusteet. Ulvilan paloaseman päätoiminen miehistö palvelee
myös Porin itäisiä kaupunginosia ja Nakkilaa. Edelleen Ulvilan päätoiminen miehistö muodostaa
välittömässä lähtövalmiudessa olevan ympärivuorokautisen ensivasteyksikön, joka täydentää
päivystävää ambulanssia. Ulvilan paloasemasta on muodostunut ajan myötä monen
maakunnallisen toiminnon toteuttaja. Korjaamotoimintojen keskittäminen, letkujen pesu- ja
huoltotoiminnot sekä maaöljyvahinkojen torjuntakalusto lienevät näistä merkittävimmät. Ulvilan
keskeinen sijainti Satakunnassa ja hyvät asematilat mahdollistavat monia tämän tyyppisiä
keskeisiä asioita, joita jouduttaisiin miettimään uudelleen Ulvilan paloaseman miehityksen
lakkauttamisen myötä. Johan nyt on piru, jos eivät jätä paloasemaamme rauhaan. Meillä on yksi
toive – ei palata asiaan taas ensi syksynä. Huomaamme kyllä muutoinkin, että vuosi on taas
kulunut.
Lastentalon työt etenevät. Kaupungintalon vieressä sijaitsevaan Lastentaloon saneerattavan
päiväkodin muutostyöt ovat hyvässä vauhdissa. Uskomme vahvasti, että siihen saadaan
kohtuurahalla toimivat päiväkotitilat ja niin ovat sanoneet alan ammattilaiset eli varhaiskasvatuksen
ihmiset. Samassa yhteydessä muuttuu hieman myös kaupungintalon ympäristö. Päiväkodin uusi
piha-alue rakennetaan entisen paikoitusalueen tilalle. Tästä johtuen joudumme rakentamaan
hieman lisää uutta paikoitustilaa kaupungintalon edustalle. Uusi paikoitusalue valaistaan ja
rakennetaan tyylikkääksi, toimivaksi ja samalla kaupungintalon vanhan osan ylväitä etuovia
nykyistä paremmin ”ruokkivaksi”. Jatkossa on siis todennäköistä, että kaupungintalolle käynti siirtyy
joiltakin osin takaisin vanhan osan pääovelle. Raivauksen yhteydessä puustosta joudutaan
poistamaan muutamia runkoja, mutta alue tulee olemaan valmistuttuaan upeaan arkkitehtoniseen
miljööseen erinomaisesti sopiva. Näin pääsee myös arkkitehti, professori Veijo Martikaisen vuonna
1967 valmistunut Ulvilan kaupungintalon vanhaosa kokonaisuudessaan nykyistä paremmin esille.
Tarua, vaiko totta? Tarina kertoo, että uuden kunnantalon kantaosan rakentamispäätöksen teki
60-luvulla silloinen Ulvilan kunnanvaltuusto reissukokouksessaan Kunnallisopistolla Tuusulassa.
Kun kunnantalo valmistui, niin kuntalaiset pitivät rakennusta tarpeettoman suurena ja kalliina.
Tästä seurasi se, ettei seuraavaan kunnanvaltuustoon valittu ainuttakaan edellisen valtuuston
valtuutettua – ”sitä saa, mitä tilaa vai kansa tietää”.
Tarina kertoo edelleen, että 90-luvulla laajennusosan suunnittelussa yhdeksi suureksi asiaksi nousi
se, osoitetaanko kellarikerrokseen varaus edustussaunaosastolle. Luottamushenkilöt olivat jyrkästi
asiaa vastaan. Heidän mielestään varausta ei pidä tehdä, eikä ainakaan rakentaa edustussaunaa,
sillä jos saunatilat rakennettaisiin, niin luottamushenkilöiden mielestä kunnantalon väki ei sitten
muuta tekisikään, kuin saunoisi päivät pääksytysten eli yhtenään. Saunaa kaupungintalolle ei ole
koskaan rakennettu, mikä tietenkin on ollut näillä päillä ajateltuna ihan viisas päätös.
Ja nyt saunaan – mutta ihan täällä kotona!
Jukka Moilanen, kaupunginjohtaja

