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KERRONPA TEILLEKIN …
Olen saanut ”siltainsinööriltä” alustavaa ennakkotietoa siltatyömaan kesästä. Kerronpa teillekin. Kesäkuun
loppupuolella betonoidaan uuden jokisillan kansi. Tuolloin valu alkaa puolen päivän jälkeen klo 14 maissa.
Aluksi betonia pumpataan sillan päädystä lähtien. Tämä osuus kestää puolenyön paikkeille. Tuolloin puolilta
öin myös väliaikainen kiertotiesilta suljetaan ja betonipumppu pystytetään sillalle. Luitte oikein – tällöin myös
väliaikainen silta on suljettuna. Muutoin valua ei saada kohtuudella tehdyksi. Keskiosan betonointiin kulunee
aikaa noin 5 tuntia. Tämä tarkoittaa, että noin klo 5 betonipumppu siirretään siltatyömaan toiseen päähän
siltaa ja kiertotie vapautuu liikenteelle. Kevyenliikenteen kulkumahdollisuus säilyy koko työn ajan, myös yöllä.
Valun aikana liikenteenohjaajat tulevat molempiin päihin liikenneympyröihin huolehtimaan, että liikenne
sujuu ja he neuvovat tienkäyttäjiä, mikäli tarvetta ilmenee. Asiasta tiedottamiseksi tielle asennetaan
riittävän ajoissa ennakkokyltit. Urakoitsija on kertonut, että ELY-keskuksen kanssa järjestelyt ovat vielä
joiltakin osin kesken. Kaikki kertomani on siis alustavaa tietoa, mutta kaikella todennäköisyydellä ”näillä
mennään”.
Urakoitsija KREATE tiedottaa virallisesti ELY-keskuksen kanssa tien sulkemisesta ja informoi asiasta
erikseen pelastuslaitosta ja muita viranomaisia. Pelastuslaitokselle nämä asianmukaisesti suunnitellut ja
toteutettavat järjestelyt kuulemma sopivat. Pelastuskoneiston toimintamahdollisuudet varmistetaan siis
kaikissa tilanteissa.
Tiätteks mitä? Suomen Kuvalehden mukaan SOTE-valmistelun hintalappu pelkästään vuosien 2015 –
2019 aikana tulee olemaan noin 730 miljoonaa euroa – 730 000 000 euroa. Suuri osa tästä summasta
kuluu digitalisaatio- ja ICT-hankkeiden ohella valinnanvapauspilotteihin. Loppupeleissähän on tavoitteena
hillitä SOTE-kustannusten kasvua 3 miljardilla eurolla – 3 000 000 000 eurolla. Se tässä yhtälössä kuristaa,
että talouspolitiikan arviointineuvoston mukaan lakiesityksestä ei käy mitenkään ilmi, kuinka säästöihin
päästään. Mitäs jos tämä karahtaakin vielä kokonaan karille? Onko silloin kysyvän nimimerkki; ”Maksoinko
turhaan?”
Vaikka tällä hetkellä uudistus vaikuttaa varsin epäselvältä, jopa epävarmalta, pakko sille on toivoa
menestystä. Näin siksi, että hankkeen valmistelun kokonaiskustannukset ovat jo nyt olleet niin suuret, että
jotakin pitää syntyä. Yritän uskoa siihen, että lopulta kaikki kääntyy hyväksi, hyväksi meille kansalaisille.
Yritän suhtautua tähänkin asiaan toiveikkaalla elämänasenteella. Näin on helpompi elää ja olla.
Pitkästä aikaa työttömyysprosenttimme on alle 10 %. Viime vuoden maaliskuussa Ulvilan
työttömyysprosentti oli 12,3 %. Tänä vuonna maaliskuussa vastaava luku on 9,2 %. Aivan mahtavaa.
Työttömiä työnhakijoita on nyt yli 200 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Samalla kun tämä on ilouutinen
kaupungille, tämä on vielä suurempi ilouutinen jokaiselle työllistyneelle. Ainakin pidempiaikainen
työttömyys on jokaiselle sen kohdanneelle eräänlainen tragedia eli henkilökohtainen murhenäytelmä. Olen
niin onnellinen jokaisen työllistyneen puolesta. Toki tehtävää riittää edelleen. Kaupunki pyrkii omilla
työllistämistoimillaan löytämään erilaisia ratkaisuja työttömyyden voittamiseksi. Muun muassa
työpajoillamme ja etsivässä nuorisotyössä tehdään loistavaa työtä – kiitokset siitä.
”Hymyile vain, vaikka tuntuisi äkkipäätänsä kuinka oudolta naamalihaksissa. Se on suositeltavaa
ihmissuhteiden kannalta, ja samalla se on ihan ilmaista peeärrää.”
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