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Uusikaupunki
hyötyisi

uudistuksesta
lähes

2,7 miljoonaa.

”

Vakuutukset puh. 02 838 5599, Ajoneuvovahingot 02 838 5432, 
Omaisuusvahingot 02 838 5531, Henkilövahingot 02 838 5526,
Matkahätäpalvelu +358 80004531

 ■ JUHANI MARTTALA

Hallituksen ehdotus sosi-
aali- ja terveydenhuollon 
järjestämislaiksi tietäisi to-
teutuessaan Laitilalle reilun 
kahden miljoonan euron 
vuotuisia lisämenoja. Lisää 
maksamaan joutuisi vakka-
suomalaisista kunnista myös 
Pyhäranta ja Taivassalo.

Uudessakaupungissa, 
Vehmaalla ja Kustavissa 
menot sen sijaan pienenisi-
vät. Kustavissa menot pieni-
sivät eniten koko läntisellä 
sote-alueella, joka ulottuisi 
Varsinais-Suomesta Vaa-
saan. Kustavissa vähennys 
olisi asukasta kohti  lasket-
tuna 743 eli yhteensä 248 
000 euroa.

Laskelma pohjautuu 
vuosina 2011–2013 toteutu-
neiden sosiaali- ja terveys-
menojen keskiarvoon, jotka 
Laitilassa olivat hiukan va-
jaat 26,9 miljoonaa euroa. 

Maksuosuus puolestaan 
on laskettu vuoden 2012 
lopun asukasluvun, asukkai-
den ikärakenteen ja heidän 
sairastavuutensa perusteel-
la. Laitilan laskennallisik-
si menoiksi on siten saatu 
hiukan runsaat 28,9 miljoo-
naa euroa. Asukasta kohti 
laskettuna lisätarve on 240 
euroa.

Kuntaliitto puolestaan 
on laskenut, että kyseisellä 
laskentamallilla toteutet-
tu sote-uudistus aiheuttaisi 
Laitilalle 1,7 prosenttiyksi-
kön korotustarpeen vero-
prosentin hintaan. Prosent-
tia pitäisi siis nostaa nyt pää-
tetystä 20,75:stä 22,45:een.

Pyhärannalle laskelma 
toisi 321 000 euron lisälas-
kun ja 0.9 prosentin ko-
rotustarpeen ensi vuonna 
21,0:een nousevaan vero-
prosenttiin. Asukasta kohti 
summa on 146 euroa.

Vakka-Suomessa ras-
kaimmin uudistuksesta kär-
sisi Taivassalo, jolle lisälasku 
olisi asukasta kohti laskettu-

na 266 ja yhteensä 448 000 
euroa. Paine veroprosentin 
nostoon 20,5:stä olisi 1,9 
prosenttiyksikköä.

Kustavin jälkeen vakka-
suomalaisista kunnista eni-
ten voittaisi Vehmaa, jossa 
menot vähenisivät 393 00 
euroa, mikä asukasta koh-
ti laskettuna on 304 euroa. 
Veroprosenttia voisi jälkeen 
pudottaa päätetystä 21,5:stä 
2,3:lla 19,2:een.

Uusikaupunki hyötyisi 
uudistuksesta lähes 2,7 mil-
joonaa eli 173 euroa asukas-
ta kohti laskettuna. Vero-
prosenttia sillä voisi vähen-
tää 1,1:llä 20,75:stä.

Sote-uudistuksesta Laitilalle
2 miljoonan euron lisälasku

Terveydenhuollosta koituvat 
kustannukset uhkaavat 

kasvaa Laitilassa ja Pyhä-
rannassa, jos sote-uudistuk-

sen laskelmat toteutuvat.

Arto Takala

Kenenkään ei ole syytä 
mennä laskelmasta paniik-
kiin. Näin rauhoittelee Laiti-
lan kaupunginjohtaja Jukka 
Alkio hallituksen esityksen 
ja siihen sisältyvän laskel-
man tultua julkisuuteen.

– Laskentamalli vaihtuu 
mitä todennäköisimmin oi-
keudenmukaisemmaksi, hän 
uskoo ja perustaa väitteensä 
puhelinkeskusteluihin Kun-
taliiton varatoimitusjohtaja 
Timo Kietäväisen kanssa.

Maan hallituksella oli 
kiire saada lakiesitys edus-
kunnalle, jota se ehdittäi-
siin käsitellä ennen kevään 
eduskuntavaaleja. Siksi 

siihen liitetty laskelma kus-
tannusvaikutuksista oli täy-
sin alustava.

Alkion mukaan esitys jul-
kistettiin ennen kuin rahoi-
tusmalleja pohtiva työryhmä 
ehti saada työnsä valmiiksi. 
Työryhmällä on tiettävästi 
esittää pari muutakin vaih-
toehtoa, joissa kustannusten 
jakaantuminen on huomat-
tavasti tasapuolisempaa.

– Miten niin hyvästä asi-
asta kuin sote-uudistus voi-
daan tehdä noin surkea esi-
tys, ihmettelee puolestaan 
Pyhärannan kunnanjohtaja 
Pauliina Sarilo.

Sarilo pitää uudistusta 

pienille kunnille välttämät-
tömänä, koska niiden rah-
keet eivät riitä kasvavien 
haasteiden kantamiseen.

– Esitetyllä rahoitusmal-
lilla kuitenkin rangaistaan 
niitä kuntia, jotka ovat hoi-
taneet asiansa hyvin. Uu-
distuksen tavoitteena piti 
olla tasapuolisten palvelui-
den takaaminen eri kuntien 
asukkaille, mutta tällaise-
naan sillä ainoastaan aje-
taan kuntia liitoksiin. Jos se 
kuitenkin toteutuisi, johtaisi 
se väistämättä lähipalvelu-
jen supistumiseen.

– Onneksi vaalit ovat vie-
lä edessä, Sarilo huokaa.

Kuntajohtajat eivät usko rahoitusmallin toteutuvan

Pauliina Sarilo ihmettelee, 
miten hyvästä asiasta saa-
daan niin surkea esitys.

Eeva Suojanen

Jukka Alkio uskoo laskenta-
mallin muuttuvan oikeuden-
mukaisemmaksi.

Jaakko Louhivuori

 ■ JUHANI MARTTALA

Laitilan rakennuslauta-
kunta on hylännyt oikaisu-
vaatimuksen, jonka Sakari 
Muuvilan perikunta teki 
rakennustarkastaja Timo 

Laihosen päätöksestä evä-
tä rakennuslupa kahden 
maatalousrakennuksen 
yläkerran muuttamisesta 
näyttelytiloiksi.

Perikunta haki raken-
nuslupaa kahden kanalan 

ja vilja-aitan muuttami-
sesta näyttelytiloiksi, jol-
laisina niitä on jo ehditty 
käyttää. Laihonen myönsi 
luvan toiselle kanalalle, 
jonka yläkertaan johtaa 
myös pyörätuolille sovel-

tuva ajoluiska.
Toisen kanalan ja vilja-

aitan osalta rakennuslu-
vat myönnettiin vain ala-
kerroille, jotka sijaitsevat 
maan tasalla. Yläkerroksiin 
ei pääse esteettömästi.

Lautakunta oli Laihosen 
kanssa samaa mieltä siitä, 
että ehdot rakennusluvil-
le eivät täyty yläkerrosten 
osalta, ja hylkäsi oikaisu-
vaatimuksen aiheettomana. 
Hylkäämistä tukivat myös 

lausunnot, joita olivat an-
taneet invalidiliiton ja Tu-
run kaupungin lakimiehet. 
Myös apulaisoikeusasia-
miehen päätös liikkumi-
sesteettömästä rakentami-
sesta on samansuuntainen.

Näyttelytiloihin täytyy päästä esteettömästi
Rakennuslupa evättiin

Biohiili-
puhdistamo 
Sirppujoen 
varteen

■■ ”Vedenlaatu on  
kaikkien yhteinen asia”
Ari Anteroinen

Kalannissa Sirppujoen ala-
juoksun varrella sijaitsevalle, 
vihannesviljelijä Aleksi Uus-
saaren vuokraamalle tilalle 
on rakennettu biohiilisuo-
dattamo. Pilottihankkeella 
pyritään löytämään keinoja 
veden laadun kohentami-
seksi.

Sirppujoen vedenlaadun 
ja tulvasuojelun parannus 
on ympäristöministeriön 
liki 200 000 eurolla rahoit-
tama hallituksen kärkihanke. 
Hanketta viljelijöille esitteli-
vät keskiviikkona ProAgrian, 
Turun AKK:n ja MTK:n asi-
antuntijat.

SIRPPUJOKI laskee vetensä 
makeavesialtaaseen, jota 
käytetään raakavesilähteenä 
Uudessakaupungissa ja lähi-
kunnissa. Etenkin joen ala-
juoksulla tulvavedet nouse-
vat herkästi pelloille, hanka-
loittavat viljelyä ja huuhtovat 
ravinteista peltomaata joki-
veteen. 

Sirppujoen valuma-alue 
on lisäksi merkittävin happa-
mien sulfaattimaiden esiinty-
misalue Lounais-Suomessa. 

Uhkana on ojavesien happa-
moituminen, mikä voi aihe-
uttaa raskasmetallien huuh-
toutumista ja pahimmillaan 
kalakuolemia.

Sirppujoen valuma-alu-
eella etsitään keinoja jokive-
den laadun parantamiseksi ja 
tulvahaittoihin sopeutumi-
seksi. Joen alajuoksulla testa-
taan Suomessa uutta biosuo-
datusmenetelmää ojavesien 
puhdistukseen ja ravinteiden 
kierrätykseen.

BIOHIILIsuodattamolla tes-
tataan, paljonko veden sisäl-
tämästä kiintoaineesta, ra-
vinteista ja raskasmetalleista 
voidaan pidättää biohiilen ja 
puuhakkeen seoksella.

Laitilalainen Antti Musto-
nen on toiminut Sirppujoen 
järjestely-yhtiön päätoimitsi-
jana noin 15 vuotta ja sitä en-
nen parisenkymmentävuotta 
toimitsijana.

– Tulin aikanaan Laitilaan 
kotivävyksi tilalle, joka on ny-
kyisin Mullimäki Oy. Poikani 
Heikki jatkaa sitä, Mustonen 
kertoo.

ANTTI Mustonen on kokenut 
Sirppujoen parissa monen-

laista: kovia tulvia, perkaus-
lupavääntöjä ja muuta.

Mutta mitä mieltä hän on 
biohiilisuodattamokokei-
lusta?

– Kaikkea pitää kokeilla 
ja olla hankkeissa mukana, 
Mustonen sanoo.

HÄNEN mukaansa Sirpppu-
joen asiat pitää saada balans-
siin, koska vettä käytetään 
juomavetenä ja toisaalla vil-
jellään.

– Ei muuta kuin mukaan 
yhteistyöhön, eikä lähdetä 
riidalla rakentamaan. Tästä 

kokeilusta ehkä nähdään, 
voisiko tämä toimia. Veden-
laatu on kaikkien yhteinen 
asia.

ANTTI Mustonen kaipailee 
myös yhteiskuntaa sekä Laiti-
lan ja Uudenkaupungin kau-

punkeja mukaan.
– Alueen viljelijät saatai-

siin tähän mukaan rahoi-
tuksen kautta. Ikävä kyllä, 
he eivät omalla kustan-
nuksellaan mukaan lähde, 
Antti Mustonen huomaut-
taa.

ProAgrian vesiensuunnittelun asiantuntija Kimmo Laine (keskellä) esitteli biohiilisuodattamon pienoismallia asiasta  
kiinnostuneille.

ARI ANTEROINEN

Alueen viljelijät saataisiin tähän 
mukaan rahoituksen kautta.  

Ikävä kyllä, he eivät omalla  
kustannuksellaan mukaan lähde.

Antti Mustonen

Alaselkävaivoista kärsiviä aletaan hoitaa uudella tavalla

Solina Saarikoski

Laitila alkaa hoitaa akuu-
teista alaselkävaivoista kärsi-
viä kuntalaisia aivan uudella 
tavalla jo ensi kuusta alkaen. 
Käyttöön otetaan fysiotera-
peuttinen suoravastaanotto.

– Uudessa toimintamal-
lissa alaselkävaivasta kärsivät 
pääsevät nopeasti terveys-
keskuksen fysioterapeutin 
vastaanotolle, sosiaali- ja 
terveysjohtaja Jussi Mattila 
kertoo.

Tuki- ja liikuntaelimistön 
ongelmat ovat yksi yleisim-
mistä käyntisyistä terveys-

keskuslääkärin vastaanotolla. 
Aina vaivan taustalla ei kui-
tenkaan ole lääketieteellistä 
hoitoa vaativaa syytä, Mat-
tila muistuttaa. Oire voi liit-
tyä esimerkiksi rasitukseen 
tai heikkoon lihaskuntoon. 

– Tällöin asiakkaan pääsy 
suoraan fysioterapeutin arvi-
oon kuntouttavasta toimin-
nasta lyhentää oireiden ko-
konaiskestoa. 

LAITILAN terveyskeskuk-
sen fysioterapiassa suoravas-

taanottoa ryhtyy pitämään 
fysioterapeutti, jolla on selkä-
potilaiden kuntoutustoimin-
taan liittyvä erikoiskoulutus.

Mattila kertoo vastaavan 
toimintamallin olevan käy-
tössä Varsinais-Suomen alu-
eella jo monissa kunnissa ja 
kaupungeissa.

– Fysioterapeutin suora-
vastaanotot ovat saaneet hy-
vää palautetta, sillä hoitoon 
pääsy ja kuntoutustoiminnan 
aloittaminen ovat nopeutu-
neet.

Fysioterapeutin suoravas-
taanotolle alaselkäpotilas 
pääsee 1–3 vuorokauden si-
sällä hoidontarpeen arvioin-
nin jälkeen. 

Mattila korostaa, että suo-
ravastaanoton yhteydessä on 
myös mahdollisuus lääkärin 
konsultaatioon, ja tarvitta-
essa päivystävä lääkäri kir-
joittaa kipulääkitysreseptin. 
Fysioterapeutilla on oikeus 
kirjoittaa muutaman päivän 
pituinen sairausloma.

Osa alaselkävaivoista kär-

sivistä ohjataan aina kii-
reelliseen lääkärin arvioon. 
Tällaisia ovat esimerkiksi 
voimakkaasta selkäkivusta 
kärsivät, tapaturmapotilaat 
sekä kasvuikäiset selkäki-
puiset.

Fysioterapeutin suoravas-
taanottotoiminta alaselkäki-
puisille käynnistyy lokakuun 
alusta lukien. Ainakin alkuun 
alaselkäpotilaiden akuutti-
vastaanottoa tehdään fysio-
terapiayksikössä enintään 
neljä tuntia viikossa. 

■■ Laitilassa käynnistyy fysioterapian suoravastaanottotoiminta

Hoitoon pääsy ja 
kuntoutus- 
toiminnan  

aloittaminen ovat 
nopeutuneet.

Antti Mustonen on mielissään biohiili-kokeilusta. Hän kan-
nustaa myös kaupunkeja mukaan. 


