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Kuulutukset
KUULUTUS
Kustavin kunta laatii paineviemärisuunnitelman, tarkoituksena on rakentaa paineviemärilinja Laupusista Parattulan ja
Viherlahden kautta Kivimaalle.
Hankkeen yleissuunnitelma on nähtävänä Kustavin
kunnan internetsivuilla osoitteessa www.kustavi.fi/
ajankohtaista/Laupusten paineviemäri sekä Kustavin kunnanvirastossa virka-aikana.
Suunnitelmaan liittyvät maastotyöt (maastokartoitus, mittaukset ja maaperätutkimukset) aloitetaan
viikolla 16/2016. Suunnittelun ja maastotyöt tekee
Sweco Ympäristö Oy.
Kaikilla, joiden etua tai oikeutta suunnitelman toteuttaminen saattaa koskea, on oikeus olla tutkimuksessa läsnä ja lausua mielipiteensä asiasta.
Huomautukset toivotaan ti 19.4 mennessä. Mikäli
huomautuksia ei tule, tulkitsemme luvan maastotöiden tekemiseen saaduksi.
Lisätietoja: Suunnittelija Heikki Pärnä
p. 050-316 0156
heikki.parna@sweco.fi
Kustavin kunta
Tekninen toimi
Ilmoitus asema- ja ranta-asemakaavojen
muutosten vireilletuloista MRL 62 § ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelmien MRL
63 § ja luonnosten MRA 30 § nähtävilläolosta
Asemakaavat
VIII kaupunginosan kortteli 36 tontti 1 sekä lähivirkistysalue (Autonrakentajantie)
Salmi, 17. kaupunginosan lähivirkistysalue, sekä Sanno,18. kaupunginosan kortteli 14 sekä suoja-, tie- ja katualueet (Mestarinkuja)
Ranta-asemakaava
Heikkalanpään ranta-asemakaavan muutos
Tilat: Heikkalanpää 497, Ollinranta 1-58
Kaavoja koskevat asiakirjat ovat nähtävillä 7.4. – 9.5.2016 Uudenkaupungin virastotalon kaupunkisuunnittelussa, Välskärintie 2 C, III kerros ja
yhteispalvelupiste Passarissa, Rauhankatu 4.
Mahdolliset mielipiteet /huomautukset asiasta tulee toimittaa kirjallisena
9.5.2016 mennessä os. Uudenkaupungin kaupunki, Hallinto- ja kehittämiskeskus, Kaupunkisuunnittelu PL 20, 23501 Uusikaupunki.

U:ki ostaa teollisuusalueen
750 000 eurolla
o Harri Suomalainen

Maanantaina kokoontunut
Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto hyväksyi 750 000
euron lisämäärärahan niin sanotun Agan alueen ostamiseksi. Alueella vuokralla oleva Oy
Teboil Ab jatkaa vuokrasuhdettaan ja hankkii omistukseensa
alueen nestekaasutekniikan.
Teboil vuokraa noin 4 hehtaarin suuruisen alueen 10
vuodeksi 35 000 euron vuokra-ajalla. Koko alueen pinta-ala
on lähes 8 hehtaaria.
Alueella suoritetuissa maaperätutkimuksissa on havaittu pieni määrä pilaantunutta
maata, jonka puhdistuskustannukset ovat enintään
40 000 euroa. Puhdistaminen tässä vaiheessa ei ole välttämätöntä.

Valtuusto hyväksyi pitkään valmistellun satamaalueen kaavamuutoksen.
Muutoksesta päätettiin sataman yhtiöittämisen yhte-

ydessä, jotta satama-alue ja
kalasatama-alue muotoutuvat selkeästi omiksi kokonaisuuksiksi.
Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa sataman laajeneminen ja alueiden
selkeyttäminen. Osa VPK:n
paviljonkialueesta liitetään satama-alueeseen. Suojeltavalle
paviljongille liitetään pohjoisosasta lisäaluetta. Kaavamuutoksella on tarkoitus myös
parantaa ja selkeyttää liikennejärjestelyjä siten, että Satamantien kautta muodostetaan
yhteys Suukariin ja osa Suukarintiestä muutetaan kevyenliikenteenväyläksi.
Kuunarintien liittymä Hepokarintielle suljetaan ja
yhteys muodostetaan Varbergintien kautta. Uudella yhteydellä varaudutaan siihen, että
mahdollisesti Hepokarintien
tasausta joudutaan korottamaan, sillä varsinkin talvella nousu rautatien ylittävälle
sillalle on koettu hankalaksi.
Asemakaavan yhteenlaskettu

kerrosala on noin 243 695 neliömetriä.

puun mennessä. Valtuusto
merkitsi asian tiedokseen.

Kaupunki myöntää omis-

Jari Valkonen (m-11) esitti

tamalleen Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokrataloille
omavelkaisen takauksen 1,8
miljoonan euron lainalle.
Laina otetaan 25 vuodeksi
Kuntarahoitus Oyj:ltä. Yhtiö maksaa takauksesta 0,3
prosentin takausprovision.
Lainarahalla yhtiö muun muassa saneeraa neljä kerrostalorakennusta.
Kunta- sekä vaalilain muutoksesta johtuen pidetään
seuraavat kunnallisvaalit ensi vuoden huhtikuussa. Tästä
johtuen nykyisen valtuuston
toimikausi jatkuu ensi vuoden
toukokuun loppuun. Nykyiset
valtuutetut ovat kuitenkin sitoutuneet hoitamaan tehtäväänsä vain kuluvan vuoden
loppuun, jolloin he voivat
erota tehtäväänsä ilman erillisperustetta. Eroamisesta on
ilmoitettava kirjallisesti viimeistään marraskuun lop-

aiemmin jättämänsä valtuustoaloitteen palauttamista
uudelleen valmisteltavaksi.
Aloitteessaan Valkonen esitti
muun muassa, että kaupungissa järjestettäisiin avoimia
keskustelutilaisuuksia, joissa
esitellään mahdolliset pakolaisten vastaanotto-olot, vastaanotto- ja kotoutusohjelmat
sekä niiden vaikutukset kaupunkiin ja sen asukkaisiin.
Mikäli näin olisi tehty, olisi Uusikaupunki Valkosen
mukaan ollut maamme ensimmäinen kunta, joka olisi määritellyt, millaisiin
tiloihin pakolaisia tullaan sijoittamaan, ja miten heitä
kohdellaan. Valkosen mukaan
aloitteen käsittelyssä ei ole mitenkään vastattu esitettyihin
asioihin eikä koko tilanteeseen
ole lainkaan paneuduttu. Valkosen palautusesitys ei saanut
kannatusta, joten se raukesi.

Kaupunginhallitus

Kaksi miestä kuoli
U:gin tulipalossa
Poliisi etsi viisi päivää aikaisemmin kadonnutta vuonna
1954 syntynyttä raumalaista
miestä tämän viikon maanantaina, kun katoamisilmoitus
tehtiin poliisille. Vihjetiedon
mukaan kadonnut mies saattaisi löytyä Pyhämaanraitilla
sijaitsevasta omakotitalosta.
Omakotitaloon sisään päästyä poliisi havaitsi, että asunnossa on ollut tulipalo, josta ei
näkynyt merkkejä ulospäin.

Asunnosta sisältä löytyivät
kahden miehen ruumiit.
Toinen miehistä on tunnistettu aikaisemmin kadonneeksi ilmoitetuksi
raumalaismieheksi. Toisen
miehen henkilöllisyys on vielä epäselvä.
Poliisi tutkii palon syttymissyytä ja kuolemansyyntutkintana vainajien kuolinsyytä.
Asiaan ei epäillä liittyvän rikosta.

Taivassalo vastustaa
bussiliikenteen
muutoksia
o Harri Suomalainen

Taivassalon kunnanhallitus
antoi J. Vainion Liikenne Oy:n
anomuksesta muuttaa linjaautovuoroja samansisältöisen lausunnon kuin Kustavin
kuntakin. Lausunnon mukaan
bussia käyttävällä taivassalolaisella olisi muutosten jälkeen
mahdollisuus käydä töissä tai
opiskella Turun suunnalla vain
kello 8.25-15.
Ely-keskukselle toimitettavassa lausunnossa vastustetaan aikataulujen muutoksia
lukuun ottamatta kahta ai-

kataulun nopeuttamista ja
aikatauluvarmuuden parantamista. Kunnanhallituksen
lausunnossa todetaan muilla
muutoksilla olevan vaikutusta koulumatkaliikenteeseen.
Muutoksilla aamuyhteys Turun suuntaan loppuu.
Kunta toivoo Ely-keskuksen
reagoivan mainittuihin asioihin harkitsemalla asukkaiden tasapuolisen liikkumisen
mahdollistavaa ostoliikenteen
tai muun tuetun liikenteen järjestämistä Vuosnaisten ja Raision välisellä reitillä.

Kustavilainen Sähköse-vi
juhlisti 25-vuotista toimintaa
o Sari Honkasalo

Kustavissa Rahintien varressa
toimivassa Sähköse-vi Oy:ssä
juhlistettiin lauantaina yrityksen 25-vuotista toimintaa.
Yrityksen perustivat vuonna
1991 veljekset Seppo Salmela
ja Ville Salmela.
– Se oli ison laman aikaa,
mutta se oli loppujen lopuksi
hyvä aika aloittaa firma, kun
silloin tiesi missä mennään ja
kuljettiin jalat maassa eteenpäin, Seppo Salmela toteaa.
Alkuun toimittiin kahdella
pakettiautolla, ja Taivassalon
Osuuspankin alakerrassa oli
varastona autotallin puolikas
ja yläkerrassa toimistotilat.
Nykyiset toimitilat valmistuivat vuonna 1995. Sen myötä laajeni tavararepertuaari
ja tuli myös muutama työntekijä.
Yritys tekee pienurakointia
pääasiassa Kustavin, Taivassalon, Lokalahden ja Vehmaan
seudulla. Työkohteina ovat
lähinnä omakotitalot, pienet
saneeraukset ja hallirakennukset.
– Neljä henkeä on tämänhetkinen vahvuus ja yleensä on
ollut myös kesätyöntekijöitä,
sekä harjoittelijoita Novidasta. Töitä on riittänyt koko ajan,
mutta talvi on aina hiljaisempaa. Pakkolomilla pojat eivät
ole kuitenkaan olleet, vaan silloin on tehty rästihommia.

Yrityksen vahvuuksina
Seppo Salmela pitää sähköistä osaamista ja ammattitaitoisia työntekijöitä.
– Koskaan ei ole tarvinnut
poikien töitä mennä jälkeenpäin katsomaan. Se on yrittäjälle tärkeää että yhteistyö
toimii molemmin päin.
Sähköse-vi Oy on perehtynyt perussähkötyöhön, ja
muuhun, kuten esimerkiksi
hälytysjärjestelmien asenta-

miseen, hankitaan yhteistyökumppani.
– Olemme kuuluneet Elfinketjuun viitisen vuotta, ja sitä
myöten on tullut myös lisää
kouluttautumista ja verkostoitumista.

Seppo Salmela toteaa kohta tulevansa eläkeikään, kun
mittariin tulee 63, mutta vielä
työ maistuu ja on mukava lähteä aamuisin töihin.

– Velipoika on nuorempi ja
hänelläkin virtaa riittää. Kyllä
minä vielä ainakin 30-vuotisjuhlat haluaisin katsoa, Salmela naurahtaa.
Hän oli ennen yrittäjäksi
ryhtymistään 18 vuotta valtion palveluksessa.
– Tein posti- ja telelaitoksella linkkiasemien sähköistyksiä.
Siinä jo tulivat saariston polut
ja kivet tutuksi.

Ville Salmela (vas.) ja Seppo Salmela ovat toimineet sähköalan yrittäjinä 25 vuotta.
Sähköse-vi Oy:n toimitilat sijaitsevat Kustavissa Rahintien varrella.

