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Kaupunginvaltuutetut kiitteli-
vät Ylivieskan kaupungin kaa-
voitusosastoa ripeästä toimin-
nasta asemanseudun kaavoi-
tuksessa. Asemapihalta Kaup-
pakatuun ulottuvan asema-
kaavan muutoksen hyväksy-
minen mahdollistaa ratapihan 
alituksen töiden alkamisen.

Kaavoituksella osoitettava 
alikulkuyhteys sisältää kulun 
välilaiturille, jonka liikenne-
virasto toteuttaa ratapihajär-
jestelyjen rakentamisen yhte-
ydessä vuonna 2018. Lisäksi 
alitus ulottuu radan itäpuolelle 
luoden edellytykset keskustan 
ja Savarin alueen liikenteelli-
selle yhteen liittämiselle.

Radan varteen tulee myös li-
sää paikoitustilaa. Kaavamuu-
tosalueen omistavat pääosin 
yksityiset maanomistajat ja 
valtio. Asemanseudun katu-
alue on kaupungin omistuk-
sessa. Asemakaava-alueelle 
laaditaan erillinen tonttijako.

Maakunnallisesti arvokkaik-
si kohteiksi on luokiteltu huo-
nokuntoinen Siltavoudintalo, 
entinen pommisuoja Kivikuk-
ko sekä asemarakennus. Pai-
kallisesti arvokkaiksi on ni-
metty entinen E-huoltamo 

sekä leipomorakennus.

KAUPUNGINVALTUUSTO nimesi 
kaupunginhallitukseen vali-
tun Jouko Ylimäen sijalle sivis-
tyslautakuntaan Tuulia Säkki-
sen sekä varasijalle Ritva Ahl-
holmin. Ylimäki luopuu myös 
keskustan ryhmäjohtajuudes-
ta. Hänen tilalleen keskusta-
ryhmä valitsi Miika Kangas-
kortteen.

Ylivieskan kaupunki valmis-
tautuu maakuntahallintoon 
siirtymiseen. Pelastuslaitok-
sen kuluvan vuoden talous-
arviota muutetaan siten, et-
tä käyttötalouteen varataan 
150 000 euroa leasing-rahoit-
teisten investointien tekemi-
seen, ja vastaavasti pelastus-
laitoksen nettoinvestointimää-
rärahaa pienennetään 50 000 
euroon.

Tällä menettelyllä pelastus-
laitoksen kuntalaskutus piene-
nee tälle vuodelle 600 000 eu-
roa. Investoinnit toteutetaan 
tänä vuonna pääosin leasing-
rahoituksella.

Kilpailutuksen jälkeen val-
tuusto päätti hankkia tilintar-
kastuspalvelut vuosina 2018–
2021 Talvea Oy:ltä, jonka tarjo-
us oli kokonaistaloudellisesti 
edullisin.

Liikennevirasto toteuttaa alikulkuyhteyden välilaiturille ratapihajärjestelyjen rakentamisen yhteydessä 
vuonna 2018. ARKISTOKUVA REETTA ÄNGESLEVÄ

Asemanseudun kaavalle 
valtuuston kiitokset Suvi Hyttinen

HAAPAVESI

Haapaveden kaupungin vuo-
den 2017 tilikauden tulos on 
liki 8 miljoonaa euroa plussan 
puolella. 

Positiivinen tulos johtuu 
pääosin vesi- ja viemärilaitok-
sen yhtiöittämisestä tehdys-
tä 7,6 miljoonan euron kerta-
luonteisesta kirjauksesta, joka 
ei kuitenkaan konkreettises-
ti ole kartuttanut kaupungin 
kassaa. 

Haapaveden Teollisuus-
kiinteistöt Oy:n tekemät tap-
piot puolestaan ovat aiheut-
taneet tulokseen miljoonan 
euron alaskirjauksen yhtiön 
osakkeiden arvosta. Kun nä-
mä kertaluonteiset kirjaukset 
siivotaan pois, jää tulos vielä 
1,4 miljoonaa euroa plussalle. 

– Tulos on ollut positiivinen 
viimeksi vuonna 2010. Henki-
löstöä täytyy nyt kiittää. He 
ovat ymmärtäneet talousti-
lanteen ja löytäneet halvem-
pia ratkaisuja, kaupunginjohta-
ja Antti-Jussi Vahteala toteaa.

Koko kaupunkikonsernin ti-
linpäätös, joka pitää sisällään 
kaikkien kaupungin omistami-
en yhtiöiden tulokset, valmis-
tuu huhtikuussa. 

Talousjohtaja Maria Sorvisto 
arvioi sen painuvan noin puoli 
miljoonaa euroa miinukselle. 
Siitäkin huolimatta kaupungin 

tulosta voi Sorviston ja Vah-
tealan mukaan pitää hyvänä.

– Kaupungin tilille on tul-
lut rahaa, ja velkaantuminen 
on lähtenyt laskuun, Sorvis-
to toteaa.

Velkaa oli vuoden lopussa 
noin 27,58 miljoonaa euroa. 
Asukkaita Haapavedellä oli 
6971, joten velkamäärä asu-
kasta kohden oli 3957 euroa. 

Tulosta paransi Haapaveden 
Energia Oy:n maksama noin 
700 000 euron osinko. Taval-
lisesti osinkotulo on ollut noin 
200 000–300 000 euron luok-
kaa. Lisäksi kaupungin toimin-
takulut alittuivat arvioidusta 
lähes 56 miljoonasta eurosta 
noin 1,37 miljoonalla eurolla.

VAIKKA TILINPÄÄTÖKSEN tulos on 
hyvä, säästöille on edelleen 
tarvetta.

– Meillä on takana aika 
monta negatiivista vuotta 
peräkkäin, joten töitä kon-
sernissa on tehtävä, Vahte-
ala toteaa.

Kaupunki on tilannut Per-
lacon Oy:lta talouden tasapai-
nottamisohjelman, jota hal-
lintotieteiden tohtori Eero 
Laesterä on parhaillaan laa-
timassa. 

– Päätökset säästötoimis-
ta ennen juhannusta. Tavoit-
teena on löytää kahden mil-
joonan säästöt vuoteen 2020 
mennessä, Vahteala kertoo.

Haapavesi teki 
positiivisen tuloksen 

Saat käyttöösi Etukortin tuomat edut ja 
aina edullisimman tilauksen. 

Muuta määräaikainen tilauksesi helposti kestoksi 
puh. 020 750 4469.

Kestotilaajan etukortilla saat kuukausittain 
vaihtuvia etuja ja elämyksiä. 

Pidä kortti mukana ja näytä se ostotapahtuman 
yhteydessä. www.kp24.fi/etukorttiedut

Huhtikuun edut
KP etukortilla huhtikuussa
PERHELIPPU UIMAHALLIIN

puh. 044 4294 472

12€
(max 2 aik. +3 lasta tai 1aik.+4 lasta)

(norm. 15€)

Tervetuloa  tapahtumiin! 
Lunasta lippusi Akustiikan lipunmyynnistä  
tai Lipputoimistosta www.lipputoimisto.fi.

Lipunmyynti avoinna 
ma-pe 12-18 ja la 12-15, 

Koulukatu 2B, p. 044 4294 545.

PE 27.4. KLO 19:00  
MATTI PATRONEN & JUKKA TAKALO 
- KUOLIAAKSINAURATTAJA JA 
KUPLETTILEVYTTÄJÄ
Palkittu stand up – koomikko Matti Patronen 
tekee hykerryttävän hauskan illan yhdeesä 
muusikko  Jukka Takalon kanssa. 
Luvassa on laulua, naurua ja tarinoita!

KP-etukorttilla
15€ sis. kahvin

YLIVIESKAN KULTTUURIKESKUS AKUSTIIKKA

www.olgak.fi
Puh. 040 5567 608
Asemakatu 4, 84100 Ylivieska

Huhti-toukokuussa 
VÄRIANALYYSISSÄ 

käyvien kesken 
arvotaan 

50 euron
LAHJA-
KORTTI! 

Varaa aika numerosta 
040-5567608

Huhtikuussa FARKKUJEN 
ostajalle t-paita KAUPAN PÄÄLLE

(ei koske ale-farkkuja)
LA 29.4 KLO 15

Suvannon pesäpallokentällä

LIPUT 10€


