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ANT TI HAK AL A

Korvensuun kosken luonnonuoma on ajoittain täysin kuiva.

Luonnonuoma
ei enää kuohu
Voimalaitoksen
käyttöönotto muutti
tilanteen Korvensuussa
Sari Honkasalo
Mynämäen halki virtaavassa Laajoessa on Korvensuun
koskessa aikanaan pyritty
elvyttämään kalakantaa istutuksilla ja kunnostamalla
kalojen lisääntymisalueita,
ja jonkin aikaa koski toimi
suosittuna virkistyskalastusalueenakin. Ongelmana tuolloin oli kuitenkin
muun muassa se, että Korvensuunkosken pato esti kalojen vaeltamisen.
Sittemmin maanomistusolot joen rantamailla ovat
muuttuneet, eikä yleisessä
käytössä olevaa ranta-aluetta enää ole. Muutoksen on
tuonut myös koskessa muutama vuosi sitten uudelleen
käyttöön otettu pienvesivoimalaitos.
– Sen harjoittama virtaaman säännöstely aiheuttaa
merkittäviä haittoja joen
ekologiselle tilalle, toteaa
Valonian vesiasiantuntija
Janne Tolonen.
Pienvesivoiman harjoit-

taminen ilman ympäristöhaittojen kompensointia ei
Tolosen mukaan ole kestävää.
– Erityisesti tulisi huolehtia vesieliöstön vapaasta kulkemisesta esimerkiksi
kalatien avulla ja ympäristövirtaamasta. Se tarkoittaa,
että jokiuomaan johdetaan
läpi vuoden riittävä virtaama, joka turvaa lajistolle
suotuisat olosuhteet, Tolonen painottaa.
TÄLLÄ HETKELLÄ koskessa on vettä poikkeuksellisen runsaiden sateiden
jälkeen, mutta normaaliaikana veden määrä koskessa
vaihtelee suuresti. Välillä jokiuoma on täysin kuiva.
Korvensuun
rantojen
vakituiset ja vapaa-ajan
asukkaat sekä matkailuyrittäjät kuten myös Mynämäenseudun luonnonsuojeluyhdistys näkevät tilanteen
sietämättömänä ja ovat yhdessä pohtineet mahdollisuuksia löytää ratkaisua,

jotta kosken ja sen välittömän ympäristön ympäristö- ja luonnonarvot eivät
tuhoutuisi.
Asukkaiden mukaan kosken vesitilanne huononi jo
vuonna 2017 keväällä voimalaitoksen käynnistyttyä,
mutta katastrofaaliseksi se
heidän mukaansa muuttui
siinä vaiheessa, kun Suorsalantien voimalaitoskanavan siltarumpu vaihdettiin
suuremmaksi,
voimalaitoksen tarpeita vastaavaksi. Sen jälkeen vesi on ollut
pitkiä aikoja kokonaan pois
koskesta.
Asukkaiden mukaan vanhassa voimalaitosluvassa
mainitaan, että laitoksen
toiminta ei saa olla esteenä
kalan nousulle eikä muille
maan hyötyä ja varallisuutta edistäville hankkeille. Tämä ei nykyisellään toteudu.
Kosken kupeessa toimii
Savikulman matkailuyritys,
jonka suurin vetovoimatekijä on ollut harvinainen koskimaisema tunnelmineen.
Koski itsessään on ollut
myös yksi Mynämäen nähtävyyksistä, ja sellaisena
mainittu myös osana Mynämäen pyöräilyreitistöä.
PATO ESTÄÄ kalojen nousun
joessa, mutta nyt kalojen

elinmahdollisuuksien nähdään kaventuneen mitättömiin myös koskessa ja sen
alapuolisessa suvannossa.
Kun koski on pitkiä aikoja kuivana, sen alapuolinen
vesi koostuu lähinnä pellolta virtaavasta vedestä, joka
ei ole kaloille sopivaa. Veden laatua huonontaa edelleen se, että voimalaitoksen
uoman voimakas virtaus
työntää peltovettä takaisin
suvantoon päin.
Suvannon jälkeinen jokiuoma on kasvanut lähes
umpeen muutaman kesän
aikana.
Havaintojen mukaan kalalajien lisäksi ovat muuttuneista
olosuhteista
kärsineet myös muut eläimet kuten koskikara, saukko ja lepakot.
VOIMALAITOS toimii vanhalla luvalla, mutta se ei
asukkaiden ja luonnonsuojeluyhdistyksen
mielestä
vastaa enää nykypäivää.
He toivovatkin viranomaisilta nykyisen toiminnan
luvanmukaisuuden selvittämistä.
He muistuttavat EUkomission vuosi sitten
Suomelle vesienhoitosuunnitelmista annetusta huomautuksesta.

Komissio esittää siinä
Suomelle vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi
myös kaikkien vesivoimalaitosten lupien tarkastelua,
jotta
vesipuitedirektiivin
ympäristötavoitteet toteutuisivat, erityisesti ekologisen virtaaman, kalateiden
ja muiden haittoja lieventävien toimenpiteiden osalta.
VARSINAISSUOMEN
Elykeskus on yhteydenottojen
perusteella viime kesänä
pyytänyt toiminnanharjoittajalta selvitystä ja myös
käynyt paikan päällä.
Vesistöasiantuntija Kaisa
Lehdon mukaan tuolloin
saatujen tietojen perusteella
ei nähty vesilain osalta syytä jatkotoimenpiteisiin. Hän
toteaa, että voimalan luvassa, joka on peräisin 1900-luvun alkupuolelta, ei ole
vähimmäisjuoksutusvelvoitetta, jollaisia nykypäivän
luvissa on.
Sen sijaan luvassa on velvoite sallia kalatien rakentaminen ja luovuttaa sen
tarvitsema vesimäärä. Alueellinen kalatalousviranomainen onkin päättänyt
aloittaa Korvensuun kalatien rakentamiseen liittyvät
selvitykset.
Asiasta lisää sivulla 4.

Naantalissa
käyttöön
Omaolo.fipalvelu
Naantalilaiset voivat arvioida luotettavasti
hoidontarvettaan täyttämällä Omaolo.fi-palvelussa oirearviokyselyn.
Oirearvioita on 15 yleisimpään terveydelliseen
vaivaan. Naantalin kaupunki aloitti verkkopalvelun käytön viime viikolla.
Maksuton verkkopalvelu
tuo uuden sähköisen tavan asioida ajasta ja paikasta riippumatta.
– Kun ihmisillä on tarjolla luotettavasta lähteestä hyvää tietoa,
uskomme, että helposti hoidettavat oireet on
kaikkein näppärintä hoitaa itse kotona. Omaolopalvelun kautta asiakkaat
saavat näihin vaivoihin
avun nopeimmin ja parhaiten. Samalla terveyskeskuksen ammattilaisilla
jää aikaa keskittyä vaativampaa hoitoa vaativiin
vaivoihin, sanoo Naantalin terveyskeskuksen ylilääkäri Kristian Kallio.
Asiakas voi arvioida
hoidontarvettaan täyttämällä palvelussa oirearviokyselyn. Kyselyitä on
saatavilla tällä hetkellä 15
yleisimpiin vaivoihin, kuten kurkku-, alaselkä- ja
korvan kipuun, peräaukon oireiluun, ripuliin tai
virtsatientulehdukseen.
Palvelussa voi täyttää
myös yleisen oirekyselyn.
Oirearvio kertoo vastauksiin perustuen, riittääkö itsehoito vai
vaativatko oireet ammattilaisen hoitoa ja kuinka
kiireellisesti. Suositukset
perustuvat tieteelliseen
näyttöön ja Käypä hoito
-suosituksiin.
Palveluun kirjaudutaan
verkkopankkitunnuksilla
tai mobiilivarmenteella.
Kirjautuneen asiakkaan
tiedot välittyvät Naantalin terveyskeskukseen
tai kiireellisimmissä tapauksissa yhteispäivystykseen, josta asiakkaaseen
otetaan yhteyttä. Oirearvion voi myös täyttää
kirjautumatta ja nimettömänä.

Mies rikkoi
mopoautosta
lasin U:gissa
Mies rikkoi mopoauton
ikkunan Uudessakaupungissa Koulukadulla sunnuntaina aamuyöllä puoli
viiden aikaan ja poistui
paikalta. Poliisipartio tavoitti miehen lähistöltä.
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Kalatalousviranomainen
selvittää kalatietä
Korvensuuhun
Sari Honkasalo
Mynämäen Laajoen Korvensuunkoskessa
on
vesilakia valvova VarsinaisSuomen Ely-keskus omalta
osaltaan selvittänyt voimalaitoksen toiminnan ja todennut, että laitos toimii
lupapäätöksen ja vesilain
puitteissa.
Selvitys kalatien rakentamisesta sen sijaan on
Ely-keskuksessa parhaillaan työn alla.
Alueellinen
kalatalousviranomainen,
Ely-keskuksen kalatalouspalvelut-yksikkö, on päättänyt aloittaa Korvensuun
kalatien rakentamiseen
liittyvät selvitykset.
– Kalatien rakentaminen Korvensuunkoskeen
on ajankohtaista, koska
Laajokeen on suunniteltu
vaelluskalakantojen elvyttämiseen liittyviä toimenpiteitä, ja jokea pyritään
siis hoitamaan ja kehittämään vaelluskalavesistönä, kertoo kalastusbiologi
Leena Rannikko Varsi-

nais-Suomen Ely-keskuksesta.
Rannikko kertoo, että
kalatalousviranomainen
järjestää kuluvan kevään
aikana Korvensuunkoskella katselmuksen, jonka
tarkoituksena on selvittää kalatien rakentamisen
edellytyksiä Korvensuunkoskeen.
ELY-keskus kutsuu paikalle muun muassa voimalaitoksen omistajan sekä
kalateiden rakentamisen
asiantuntijoita. Suunnitelmat tarkentuvat kevään
aikana.
Rannikko muistuttaa,
että voimalaitoksen toimintaa ohjaavassa vesiluvassa on lupamääräys,
jonka mukaan voimalaitoksella on kalatien rakentamisen sallimisvelvoite.
– Voimalaitoksen tulee
siis sallia, että voimalaitoksen yhteyteen rakennetaan kalatie, ja voimalaitos
on velvoitettu luovuttamaan korvauksetta myös
kalatien toimintaan tarvittava vesimäärä.

EKOVINKKI

Suitsi netin mainostulvaa
Kukaan meistä ei ole immuuni mainoksille, joita
tulvii monenlaisina aistiärsykkeinä. Jo päivittäisen bussimatkan varrella
näkee valomainoksia, julisteita ja teippauksia mahdollisesti myös video- ja
radiomainoksia. Kun matkalla selailee ajankuluksi
sosiaalista mediaa, pomppaa omaan uutisvirtaan
tuon tuostakin mainoksia
kulutushyödykkeistä, jotka parantaisivat juuri minun elämänlaatuani.
Viestintätoimistojen tehostamia viestejä ja niiden
suitsuttamaa elämäntapaa
kannattaa
kyseenalaistaa ja pohtia kriittisesti.
Julkisten tilojen mainosjulisteet näkyvät kaikille samanlaisina, emmekä
voi vaikuttaa siihen mitä näemme pysäkillä. Sen
sijaan verkkomainontaan
voi jossain määrin vaikuttaa myös itse. Esimerkiksi Google, Facebook
ja Instagram keräävät
käyttäjistään dataa, jonka perusteella mainontaa
kohdennetaan. Tähän tietoon pääsee käsiksi tilisi
asetuksista.
Kiinnostuksenkohteet
valikoituvat algoritmien
uumeniin esimerkiksi sivusto- ja postaustykkäysten
tai vierailtujen nettisivujen
evästeiden perusteella, jo-

ten siivoaminen on säännöllisesti paikallaan. Pop
up -roskapostiviesteistä ja
ylimääräisistä mainoksista pääsee eroon lataamalla
mainostenesto-ohjelman,
kuten Ad Blockin. Tämä
tosin saattaa estää näkemästä joidenkin nettisivujen hyödyllistäkin sisältöä.
Kohdennettu markkinointi voi olla myös hyvä
asia. Jos kiinnostuksenkohteet edustavat omia
arvojasi, saat myös sen
mukaista
markkinointia. Jos Facebook tietää sinun olevan kiinnostunut
ympäristöstä ja ekologisuudesta, saat todennäköisemmin selattavaksesi
kotimaisten pienyritysten
tuotteita tai mainoksia
yrityksiltä, jotka aidosti
panostavat vastuullisuuteen.
Oma lukunsa on nähdä yritysten viherpesun
ja mainonnan läpi. Vastuullinen yritys kertoo
tekemisistään ja tuotantoketjuista avoimesti, eikä
johda kuluttajaa harhaan
esimerkiksi satunnaisilla puunistutuslupauksilla.
Yrityksiä kannattaa myös
haastaa avoimuuteen: moneen firmaan saa yhteyden
Messengerin, nettisivujen
chatin tai Twitterin kautta.
Maiju Oikarinen
Valoniasta

Vakka-Suomesta mat
Selvitysmies Antti Karlin näkee alueella paljon potentiaalia
Teija Uitto
Matkailu tarjosi vuonna
2018 Vakka-Suomessa 178
työpaikkaa, mutta työpaikkoja voisi olla vielä paljon
enemmän. Näin arvioi yli 30
vuoden matkailualan hankkeissa työskennellyt Antti
Karlin, jonka Ukipolis on
palkannut laatimaan matkailuselvitystä Vakka-Suomesta.
Selvitystyö käynnistyi helmikuun alussa ja valmistuu
heinäkuussa. Sille luonteva
jatko olisi matkailun kehittämishanke, sillä Karlin sanoo jo nyt, että alueella on
valtavasti potentiaalia.
– Matkailu toi vuonna
2018 alueelle 32 miljoonaa
euroa. Tästä Uudenkaupungin osuus oli 18 miljoonaa
euroa. Uskon, että matkailutulo voisi kasvaa voimakkaasti, jos alueella tehtäisiin
enemmän yhteistyötä.
KARLIN on vetänyt useita kehittämishankkeita, muun
muassa Virossa. Hän näkeekin, että Vakka-Suomen alue voisi ottaa mallia
esimerkiksi matkailijoiden
suosimasta Saarenmaasta,
jossa asukkaita on 36 000.
– Täältä voisi tehdä sinne
opintoretken katsomaan,
mitä siellä on tehty, hän ehdottaa.
– Vakka-Suomessa on paljon vahvuuksia, joita voisi
hyödyntää vielä enemmän.
Samoin pitäisi löytää oma
identiteetti. Tunnuksia voivat olla meri, yrittäjyys ja
graniitti.
Hän pohtii myös, että esimerkiksi luonto- ja liikuntamatkailua voisi edistää
alueella.
– Onhan alueella vaik-

Antti Karlinin mielestä Vakka-Suomesta kannattaisi tehdä retki Saarenmaalle.
- Asukkaita on saman verran kuin Vakka-Suomessa ja matkailu vetää hyvin.
ka mitä liikuntamahdollisuuksia aina hiihtoputkesta
uimahalliin ja luontoreitteihin.
Karlinin mukaan matkailuun ovat Vakka-Suomen

alueella satsanneet eniten
saaristokunnat Uusikaupunki, Taivassalo ja Kustavi. Se näkyy esimerkiksi
siinä, että kunnat tarjoavat
matkailutietoa netissä use-

alla kielellä.
Sen sijaan esimerkiksi Pyhäranta voisi Karlinin mielestä lisätä näkyvyyttään.
– Kun Turun ammattikorkeakoulu järjesti 3–4

Hyvinvointisuunnitelmasta
toimenpide-ehdotuksia Aks
Maskun valtuusto lähetti eteenpäin
Sari Honkasalo
Maskun kunnanvaltuusto
hyväksyi maanantain kokouksessaan kuluvan vuoden
talousarvioon kiinteistötoimen osalta käyttötalouteen määrärahamuutoksia
niin, että tuloja vähennetään 362 000 euroa ja kuluja
vähennetään 391 500 euroa.
Suurimman muutoksen
aiheuttaa se, että Asunto Oy
Silmulampi on myyty joulukuussa, jolloin siitä ei enää

kuluvana vuonna ole kuluja
eikä tuloja.
Toinen muutos on se, ettei Askaisten paloaseman ja
kalustohallin käyttökuluja ja -tuloja ei oltu huomioitu budjettiehdotuksessa,
koska rakennuksen valmistumisaikataulu ei ollut vielä
tuolloin tiedossa. Vuokraaika alkaa huhtikuun alussa. Arvioidut käyttökulut
ovat yhdeksän kuukauden
ajalta 25 000 euroa ja vuokratulot 50 000 euroa.

johtajalta hallintojohtajalle.
SYKSYN valtuustoseminaa-

rin päivämääräksi muutettiin 26.9. Seminaarissa
käsitellään talousarvion ja
taloussuunnitelman tavoitteita.
HYVÄKSYTTIIN
hallintosäännön muutos, jolla päätösvalta yhteishankinnoista
kunnanhallituksen hyväksymien ohjeiden ja enimmäismäärän
mukaisesti
siirtyy talous- ja henkilöstö-

MERKITTIIN TIEDOKSI valtiovarainministeriön päätös
kuntarajan muuttamisesta.
Maskun kunnasta on siirretty Nousiaisten kuntaan
Marjanummi-niminen
kiinteistö.
Kiinteistöstä
muodostui näin yksi kokonaisuus yhden kunnan alueelle.
HYVÄKSYTTIIN Perusturvakuntayhtymä Akselin laa-

