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Haistilan risteyksen parantaminen – se on siinä! Edunajamistyömme on tuottanut tuloksia. 
Eduskunnan perinteisistä joululahjarahoista osoitettiin Valtatielle 2, Haistilan liittymän parantamiseen 1,3 
M€. Kaupungin oma osuus on tässä hankkeessa noin 300 000 euroa. Kaupunki maksaa samassa 
yhteydessä rakennettavan asemakaavan mukaisen Kettulantien kustannukset. Tässä 
edunvalvontatyössä olemme tehneet hyvää yhteistyötä Satakunnan kansanedustajien, Satakuntaliiton, 
Kauppakamarin ja ELY-keskuksen kanssa, keskeisimmät mainitakseni. Toki muitakin on, joten kiitokset 
kaikille. Ei ole muuten yksi eikä kaksi, joiden kouraan olen minäkin tuikannut Haistilan risteystä koskevan 
esityksen. 
 
Työ etenee jotakuinkin näin. ELY:n tilaamat rakennussuunnitelmat valmistuvat toukokuussa. Hanke 
laitetaan urakkakilpailuun kesäkuussa. Kaupunki tekee ELY:n kanssa kustannusjakosopimuksen. Tiealue 
otetaan haltuun kesällä. Rakentaminen alkaa loppukesällä. Hanke saadaan valmiiksi viimeistään keväällä 
2020. Uuden liittymän valmistuttua nykyinen hengenvaarallinen Haistilan risteys suljetaan. Tässä 
risteyksessä ajoi yli viisikymmentä vuotta sitten, vuonna 1968, umpihumalassa ollut kuljettaja suoraan 
pysähtymättä Äitini ajaman auton eteen valtatielle. Sitten rysähti todella pahasti. Äitini ei ajanut sen 
jälkeen enää koskaan autoa. Että sellainen on tämä risteys. Jo on aikakin sulkea.  

Vuoden 2018 verotulot toteutuivat Ulvilassa hyvin. Monissa kunnissa verotulojen toteutuminen 
vuodelta 2018 muodostuivat talouden kompastuskiveksi. Meillä ei. Verotulot toteutuivat lopulta noin puoli 
miljoonaa euroa suurempina, kuin alkuperäiseen talousarvioon olimme arvioineet. Hyvä näin, elikkäs ei 
huano. Työllisyyden kannalta mennyt vuosi oli Ulvilan osalta jopa loistava. Tätä tulosta ovat avittaneet 
lukuisat tahot. Yritykset ovat palkanneet työntekijöitä. Myös kaupunki on saanut erilaisin työllistämistoimin 
ihmisiä irti työttömyydestä. Näin on hyvä. Tämä, jos mikä, on yhteistyötä parhaimmillaan yhteisen hyvän 
eteen. Hyvä työllisyystilanne sataa niin sanotusti meidän kaikkien yhteiseen laariin. Työttömyydestä 
aiheutuvat sakkomaksut laskivat viime vuodesta reilut 100 000 euroa.  
 
Yksi valhe tarvitsee tuekseen yhdeksän. Sanonta on vanha intialainen elämänviisaus. Kohta on 
vaalilupausten aika, toivottavasti ei kuitenkaan vaalivalheiden. Tuon elämänviisauden viesti on se, että 
yksi kerrottu valhe johtaa valheiden kierteeseen. Vaalihuuman aikaan meidän äänestäjien pitäisi pystyä 
erottamaan todelliset lupaukset todellisista valheista. Olen itse todellinen vaalifriikki. Se tarkoittaa sitä, 
että seuraan ehdokkaiden vaalimainontaa, -lupauksia ja -keskusteluja tarkalla korvalla. Katson kaikki 
suuret ja pienet TV:n vaalikeskustelut ja aina yhtä suurella innolla. Luen, silmäilen ja arvioin myös kaikki 
postilaatikkoon jaetut mainokset, ihan jokaisen. Nyt joku ajattelee, että hulluks sää oot? Tuohon vastaan 
kuten Hietanen Tuntemattomassa – ”semmone mää ole”. Näin se vain on, meitä kun on moneksi. 
 
Annan kansanedustajaehdokkaille vihjeen loistavasta vaalilupauksesta. Lupaat vain, että kannatat ja 
edistät kaikkia hyviä asioita, sitten vedät henkeä ja täsmennät – määrärahojen puitteissa. Tuolla 
vaalilupauksella on moni päässyt pitkälle vaaleista toisiin. 
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen  
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