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To 19.10.

Pe 20.10.

La 21.10.

Uljas

Kasper, Kasperi,
Jasper, Jesper,
Kauno

Ursula

Su 22.10.

Ma 23.11.

Anniina, Anita,
Anette, Artja, Nita,
Anitta

Severi

Ikaalisten reitin
vesien parantamiseen
vauhtia hallituksen
kärkihankerahalla
HEIKKI PETIINEN

YLÄ-SATAKUNTA

Ikaalisten reitin vesistöjen kWUlostajien välille rakenne
taan yhteistyöelintä. Ajatuksen takana on Pirkanmaan
ely-keskuksen hanke, jolle ympäristöministeriö myön
si juuri 81 970 euroa hallituksen Kiertotalouden läpimurto
ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihankkeen rahoitusta.
Ikaalisten reittiin kuuluvat muun muassa Parkanon ja
IGhniön järvet.
Ikaalisten reitin vedet ovat huonommassa tilassa
kuin Pirkanmaan vesistöt keskimäärin, vaikka virkistys
käyttöarvoltaan alue on erittäin merkittävä.
-Reitin järvillä ja joissa on toteutettu useita kun
nostushankkeita, mutta alueella on myös tehty monia
suunnitelmia, jotka
eivät ole jostain syys
tä edenneet toteutuk ''Alueella
seen, toteaa vesitalo
on tehty
usasiantuntija Anne
moma
Mäkynen Pirkan
maan ely-keskuk
suunnitelmia,
sesta.
Hankerahoituk
jotka eivät ole
sella asiaa pyritään
jostain syystä
auttamaan niin, että
alueen vesiensuoje
edenneet to
luyhdistyksiä, kun
tia ja muita toimijoita teutukseen."
kootaan yhteen. Näin
saataisiin jaettua kokemuksia ja tietoa esimerkiksi siitä, mistä vesien kun
nostukseen voi saada rahoitusta. Tavoitteena on vapaa
ehtoinen ja pysyvän vesienhoito-organisaatio.
-Ettei jokaisen kWUlostushankkeen tekijöiden tarvit
se opetella asioita kantapään kautta, Mäkynen sanoo.
Alueelle laaditaan vuoteen 2027 ulottuva konkreet
tinen toteuttamisohjelma ja alueen toimijoita kannuste
taan ja sitoutetaan toimintaan. Toimintamallia laajen
netaan saatujen kokemusten perusteella muille Pirkan
maan vesistöalueille.
Hankkeen toteutuksesta vastaa Pirkanmaan ely-kes
kus ja sen partnerina toimii Pirkanmaan liitto.
Ympäristöministeriön kärkihankerahoitusta sai Pir
kanmaalla neljä bio-ja kiertotalouden sekä vesienhoi
don edistämiseen tähtäävää hanketta. Ikaalisten reitin
yhteistyöorganisaation lisäksi ministeriö tukee alueelli
sen ravinnekierrätysyhteistyömallin luomista Kangasal
la, virtsan erilliskeräilyn ja lannoitekäytön konkreettista
soveltamiskonseptia Hiedanrannassa sekä rakennekal
kituksen vaikutuksen selvittämistä Pakkalanjärven fos
forikuormitukseen.
Kärkihanketuki on yhteensä yli 0,6 miljoonaa euroa.
Hankkeet päättyvät vuoden 2019 loppuun mennessä.

Hirvi juoksi pakettiauton
kylkeen
HEIKKI PETIINEN

PARKANO

Pakettiauto ja hirvi kolhivat toisiaan lievästi maanan
tai-iltana kolmostiellä. Hirvi osui auton vasempaan kyl
keen, johon tuli lieviä naarmuja. Hirvi jatkoi matkaansa
takaisin metsään. T örmäys sattui noin 700 metriä Mus
tajärventien risteyksestä etelään.

Veneellä rantaan vedettyjä putken palasia.

Hitsaussauma katkeami
sen kävi toteamassa sukel
taja. Tosin vian etsiminen oli
vaikeaa, sillä putki oli tuol
loin metrin mutakerroksen
alla. Katkos saatiin paikan
nettua vasta, kun putkeen
pumpattiin painetta.
Itse korjaustöissäkin kä
vi huono säkä. Ensin korjaa
jan saapumista piti odotella
muutama päivä, sillä juu-

ri samana ajankohtana tällä
oli vastaavanlainen työmaa
Valkeakoskella. Kun korjaa
ja saatiin IGhniöön, jäätyi
Sulkuejärvi alkutalven pak
kasilla. Viimein 19. marras
kuuta jätevesiputken korja
us onnistui.
Katkoksen aikana kirkon
kylän jätevedet pysähtyivät
pumppaamon kaivoon. Siel
tä ne imettiin traktorin säi-

liöön ja ajettiin vajaan kol
men kilometrin matka pää
hän puhdistamalle. Jäteve
denkuljetusreissuja piti teh
dä kymmeniä kertoja vuoro
kaudessa.
Vuodon takia järven tilan
netta seurattiin tiivisti otta
malla näytteitä. Niiden mu
kaan vesi oli selvästi likaan
tunutta Sulkuejärvessä ja
Tarsianjärven pohjoispäässä.

Vanha jätevesiputki jäi
historiaan elokuussa 2010,
jolloin otettiin käyttöön
Knuuttilan uusi pumppaa
mo ja putki. Nykyisin käy
tössä oleva putki kulkee jä
tevedenpuhdistamolle maa
ta myöten, ei Sulkuejärven
pohjaa pitkin.

Lähteet: Ylä-Satakunta-leh
det vuosilta 2007 ja 2010

Rattijuoppo poliisin
haaviin Järvisuomentiellä
MARI KALLIO

PARKANO

Parkanolaista 1991 syntynyttä miestä epäillään rattijuo
pumuksesta. Poliisi puhallutti hänet viikko sitten lauan
taina yhdeksän aikaan aamulla Järvisuomentiellä.
Puhallustulos oli 0,27 milligrammaa litrassa, mikä
tarkentui tarkkuusalkometrillä 0,25 milligrammaan lit
rassa. Henkilö määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon.

