5

Maanantaina 28. syyskuuta 2009

uutiset

PÄIVÄN PUNKTI

Vihreät
pihdit
Politiikka on mahdollisuuksien
taidetta. Tämän osoittaa vihreiden toiminta vaaliraha-asiassa
hallituksessa.
Vihreitä on pidetty pitkään
”uutena” puolueena, joka on
poliittisissa operaatioissaankin
vihreä. Vaalirahalakiasia osoittaa tämän uskomuksen vääräksi. Vihreät on puolue muiden
joukossa, vain sillä erolla että
tällä kertaa vihreät näytti muille
esimerkkiä taktiikan taidossa.
Uuden vaalirahalain esittelee
vihreiden ministeri Tuija Brax.
Brax ilmoitti, että hän esittelee vain sellaisen lain, jonka
vihreiden ryhmä hyväksyy.
Vihreiden ryhmässä on pitkälle
menevä halu kieltää puolueilta
kaikki ulkopuoliset avustukset.
Jos tähän mentäisiin, puolueista
tulisi valtion virastoja. Niiden
pitäisi elää puoluetuella.
Tämän vaihtoehtoina ovat
kampanjoille asetettava katto,
avustuksille asetettava katto ja
yritysten ja järjestöjen antamien
avustusten kieltäminen.
Viimeisin vaihtoehto on
lähellä toteutumista. Se
viehättää oikeusministeriä, joka
esitti yritysten ja ay-järjestöjen
antamien avustusten kieltämistä. Vaihtoehto tuntuu kelpaavan
myös keskustalle. Sen sijaan
kokoomusta, demareita ja
ruotsalaisia tämä hirvittää.
Yritysten avustusten kieltäminen sattuu kaikkiin, mutta
eniten kokoomukseen. Ayliikkeen avustusten kieltäminen
on hankala SDP:lle. Ruotsalaiset
taas elävät rikkaiden kulttuurisäätiöidensä tuotolla. Jatkossa
se ei olisi mahdollista.
Jos politiikka olisi sököä,
niin sanottaisiin että vihreät on
nyt saletissa. Kokoomuksen ja
demareidenkin on vaikea torjua
vihreiden esitystä. Ja suorastaan
mahdotonta se on, jos keskusta
ja vihreät ovat asiasta samaa
mieltä.
Uudessa mallissa puolueet
joutuvat keräämään rahaa
puoluetuen jatkeeksi suoraan
kansalta. Tämä pakottaa
tekemään töitä kentällä, sillä
jokainen avustus joudutaan
perustelemaan. On järjestettävä
avustuskeräyksiä, arpajaisia,
tupailtoja ja rantakalatapahtumia.
Rahankeräysilmasto muuttuu. Voi ennustaa, että tällaisessa tilanteessa menestyvät
sellaiset puolueet, joilla on
laajin ja toimivin organisaatio ja
paras yhteys kansaan.
Kenellä on, jää nähtäväksi.
Selvää on kuitenkin, että vihreät
pelasi taktisesti loisteliaan pelin
ja siinä sivussa pelasti hallituksen.
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taloudesta
lyhyesti
Aktia listautuu
pörssiin
Finanssikonserni Aktia listautuu tiistaina Helsingin pörssiin.
Markkina-arvoltaan kevyen
keskisarjan yhtiö tarjoaa pankin,
varainhoidon, vakuutuksen ja
kiinteistövälityksen palveluja.
Aktia on juuriltaan suomenruotsalainen. Sillä yli 50 000 osakkeenomistajaa, millä yhtiö on
sijoittuu kymmenen laajimmin
omistetun yhtiön joukkoon. Veritas- vahinkovakuuttajan fuusio
lisäsi omistajia. Pörssi tarjoaa
markkinapaikkaa.

Pöyry suunnittelee
jätevoimalan
Vantaalle rakennetaan suuri
jätevoimala, josta Pöyry on sopinut kahdeksan miljoonan euron
projektisopimuksen. Uusi laitos
käsittelee 320 000 tonnia yhdyskuntajätettä vuodessa, mistä tehdään 67 megawattia sähköä sekä
sata megaa kaukolämpöä.
Vantaan Energia vähentää uudella laitoksella kolmanneksen
kivihiilen käyttöään.

Olisi ollut viisaampaa, kun en olisi tehnyt yhtään viranomaiskantelua.
Se kääntyi pelkästään minua vastaan. PONIKASVATTAJA ILONA LAHDENRANTA

Suurkauppojen kaavapäätökset
halutaan viedä maakuntatasolle
markku vuorikari

Suuren kauppakeskuksen rakentaminen ei ympäristöministeriön mielestä
voi olla yhden
kunnan yksityisasia.
Jouni Backmanin
mielestä kauppamammuttien
suitsiminen voisi
tukea pienten
kuntien palveluiden
säilymistä.
LAPPEENRANTA (MT)
Kunnilla ei jatkossa ole mahdollisuutta yksin kaavoittaa suurta
kauppakeskusta alueelleen,
vaan asia vaatii maakuntatason
määrittelyn. Muutosta esittää
asuntoministeri Jan Vapaavuoren (kok.) asettama työryhmä, joka luovutti raporttinsa
perjantaina.
Työryhmä esittää myös, että
jatkossa yli 60 000 kerrosneliön
suurhankkeista olisi teetettävä
ympäristövaikutusten arviointi
(yva). Tämän rajan ylittäviä
hankkeita on tällä hetkellä kuusi: Vihdin, Pieksämäen ja Kiimingin Ideaparkit, Lakalaivan
kauppakeskus Tampereella,
Kempeleen Zatelliitti ja Lommilan kauppakeskus Espoossa.
Lisäksi työryhmä haluaa selvityksen kaupan suuryksikön
kokorajan muutoksesta. 2 000
kerrosneliön raja ei ole rajoittanut kauppaketjujen innostusta
rakentaa suuryksiköitä. Tilaa
vieville huonekalu-, rauta- ja
autokaupoille ei jatkossa annettaisi mitään erityisasemaa, vaan
niitä koskisivat samat rajat kuin
muitakin kauppoja.
Raportti sai sysäyksensä,
kun Vihtiin ja Pieksämäelle
ryhdyttiin suunnittelemaan

Keskimääräinen etäisyys lähimpään
päivittäistavarakauppaan
Koko maa

Lähde: Ympäristöministeriö

Kaupunkiseututaajamat

Vuonna 2000
Vuonna 2008

Kaupunkiseutujen
lähivyöhykkeen taajamat
Muut taajamat
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raportin vastaanottanut Vapaavuori korostaa.

Kaupan suuryksiköiden rakentaminen on kiihtynyt viimeisen vuosikymmenen aikana. Parhaillaan tekeillä on kolme yli 100 000
kerrosneliön kauppakeskusta. Lappeenrannan Citymarketissa odoteltiin perjantaina viikonlopun ruokaostosten tekijöitä.

suurikokoisia kauppakeskuksia
vastoin ympäristöministeriön
tavoitteita kaupan suuryksiköiden sijoittamisesta ensisijaisesti

keskusta-alueille tai aluekeskuksiin.
Esimerkiksi Kiiminkiin rakenteilla oleva Ideapark on

suututtanut Oulun seudun muita kuntia, sillä kauppakeskus
vaikuttaa koko seudun palvelurakenteeseen.

”Kun kyse on hankkeista, joiden vaikutukset ovat seudullisia
ja jopa maakunnallisia, ne eivät
voi olla kuntien yksityisasioita”,

”Isojen rajoittaminen
voi tukea syrjäseutuja”
Ympäristöministeriö karsastaa
erityisesti sellaisia kauppahankkeita, joissa suurin osa
asiakkaista olisi haalittava yli 50
kilometrin päästä kauppakeskusta, kun keskuksen lähistöllä
ei ole riittävää asukaspohjaa.
Pitkiin automatkoihin perustuvat kauppakeskushankkeet
sopivat huonosti tavoitteisiin
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
”Kaupan sijainti vaikuttaa
kulkutavan valintaan. Tiiviin
rakenteen ulkopuolella sijaitsevaan kauppakeskukseen tullaan
80–90-prosenttisesti autolla.
Sijainnin ohjaamisella voidaan vaikuttaa liikenteeseen ja
päästöihin”, yliarkkitehti Katri
Tulkki korostaa.
Maakunnissa kauppahankkeiden jarruttaminen on aiheuttanut suuttumusta. Työryhmän jäsen Jouni Backman (sd.)
toivoo, että varsinkin pienissä
kunnissa ymmärrettäisiin, että
kaupan suuryksiköiden rajoittaminen ei ole niiltä pois, vaan
se voi tukea syrjäisempien seutujen palveluiden säilymistä.
”Kun Savonlinnaan suunniteltiin Prismaa, sen valmistuttua arvioitiin loppuvan noin 30
pienempää kauppaa. Todellisuudessa niitä katosi kaikkiaan

Tuomion saanti lakiin kirjaamattomista
säännöistä syö poninkasvattajan uskoa oikeusvaltioon
Turun hovioikeus jätti ponikasvattaja Ilona Lahdenrannan
rankaisematta eläinsuojelurikkomuksesta, jonka Rauman
käräjäoikeus langetti. Hän kokee
silti eläinsuojelun lainsäädännön
pahasti puutteelliseksi, koska
tuomion voi saada säännöistä,
joita ei löydy lain pykälistä.
”Näissä eläinsuojeluasioissa
on paljon sellaisia määräyksiä,
joita ei ole laissa. Minun oikeustajuni ei siihen riitä, että tuomion
voi saada, vaikka laissa ei jotain
vaadita”, sanoo Eurajoella toimiva Lahdenranta.
”Voiko tällainen olla oikeusvaltiossa mahdollista?”
Epäselvä kohta on esimerkiksi
ponien suojakatoksen rakenne,
josta asiantuntijatkaan eivät
olleet oikeudenkäynnissä yhtä
mieltä. Toinen ristiriitainen
vaatimus oli eläinsuojelutarkastuksen tehneen eläinlääkärin
tulkinta ponipihaton yövaloista.
Lahdenranta harkitseekin
asianajajien kanssa valittamista
edelleen korkeimpaan oikeuteen,
vaikka Turun hovioikeus kumosi
viikko sitten pääosin tuomion,
jonka Rauman käräjäoikeus oli
langettanut eläinsuojelurikkomuksesta liki vuosi sitten.
”Koko tarkastuskäytäntö
menee mielestäni päälaelleen
(niin kauan kuin osa syytteistä
on voimassa). Jos tarkastuksessa
annetaan määräaika epäkohdan
korjaamiseen ja minä teen sen
määräajassa, siitä annetaan silti
syyte ja tuomio”, hän ihmettelee.
Maine tahraantui
peruuttamattomasti
Yksi voimaan jääneistä syytteistä
koskee ilmoituksen tekemistä
laajamittaisesta hevostenpidosta.
Lahdenrannalta ilmoitus oli jäänyt tekemättä tietämättömyyttä,
kun sen enempää hevosrekisteriä pitävä Suomen Hippos kuin
tilalla käyneet eläinlääkärit eivät
olleet sivutoimista ponikasvattajaa asiasta opastaneet. Hänelle on
sittemmin selvinnyt, että harva
hevostenomistaja yleensäkään
tietää velvollisuuttaan.
”Sitä paitsi eihän ilmoitus
eläintenpidosta vaikuta miten-

JUSSI SAURAMO

sia ohjeita. Eläinlääkäri vaati, että
lumen sulamisen jäljiltä märkään
tarhaan tulee ajaa hiekkaa. Se
johti yhden ponin sairastumiseen
ja pitkälliseen hoitoon vakavan
hiekkaähkyn vuoksi.
KAIJALEENA RUNSTEN

Faktat

Ei rangaistusta,
muttei täyttä
vapautustakaan

”Jos käytettäisiin maalaisjärkeä, saataisiin tyytyväisiä eläimiä ja ihmisiä. Ei sillä asioita paranneta, että tullaan haukkumaan
eläinten omistajia ja viedään heitä tuomiolle”, Ilona Lahdenranta tuumii.

kään eläinten hyvinvointiin. Sehän on puhtaasti hallinnollinen
asia”, hän lisää.
Eläinsuojelurikkomuksesta
seuraa kotieläintiloille ja hevoskasvattajille tukien menetys, joka
koventaa sakkojen lisäksi tuomiota. Lahdenranta kuitenkin
uskoo, ettei hänen nyt tuomion
rauettua tarvitse huolehtia tukien menetyksestä.
”(Satakunnan) TE-keskus on
käynyt katsomassa eläimet vuonna 2007 ja 2008. Molemmissa
raporteissa lukee, ettei heillä ole
mitään huomautettavaa.”
Pelkkä syyte on silti aiheuttanut hänelle huomattavia kuluja
asianajajan ja itse hankittujen
todistajien menoista.

Lisäksi hän arvelee kantavansa
lopun ikäänsä leimaa epäilyistä
huonosta eläintenpidosta. Muun
muassa internetin keskustelupalstoilla hän on saanut julkisen
tuomion eläinrääkkäyksestä,
vaikka oikeuden tuomiota ei siis
tullutkaan.
”Maineen menetys kasvatustoiminnassa ei ole mikään
pikkujuttu. Minulle on aina ollut eläinten hyvinvointi todella
tärkeää – ja olen parhaan kykyni
mukaan auttanut naapureitanikin eläinten hoidossa.”
Lisää maalaisjärkeä
ja asiantuntemusta
Ilona Lahdenrantaa pelottaa
se, kuinka helposti nimettömän

ilmiannon perusteella tehty
eläinsuojelutarkastus johti oikeuskäsittelyyn, vaikka syytteen
perusteet ovat kiistanalaiset. Kaiken kukkuraksi nekin ihmiset,
jotka ovat esiintyneet oikeudessa
hänen puolestaan todistajina tai
asiantuntijoina, on leimattu prosessissa eläinten rääkkäyksen
puolustajiksi.
”Uskon, että meillä on hyviä
eläinsuojelutarkastajia, mutta
valitettavasti tällä alueella niistä
on pulaa”, kasvattaja murehtii.
”Jos käytettäisiin maalaisjärkeä, saataisiin tyytyväisiä eläimiä
ja ihmisiä. Ei sillä asioita paranneta, että tullaan haukkumaan
eläinten omistajia ja viedään heitä tuomiolle ja aiheutetaan kovia

menetyksiä.”
Lahdenranta pitää tilansa
tarkastukset tehnyttä Rauman
kuntayhtymän eläinlääkäriä asiantuntemattomana.
”Tarkastuseläinlääkäri syytti
lantapanssarista, jota ei ollut, eikä hän erottanut tamman kiimaa
ripulista.”
”Hän myös väitti, että ponin
märkä turkki aiheuttaa eläimelle
kipua ja kärsimystä. Miten niin
voi olla? Kun eläin itse haluaa
mennä kurakelilläkin piehtaroimaan. Jokainen hevosenomistaja
tietää, että ne tekevät sitä – joskus
tuntuu, että ihan vaan omistajan
harmiksi.”
Hän kertoo myös saaneensa
tarkastuksessa eläimille haitalli-

Rauman käräjäoikeus tuomitsi Ilona Lahdenrannan viime
lokakuussa sakkoihin lievästä
eläinsuojelurikkomuksesta.
Turun hovioikeus kumosi viikko sitten vakavimman eli väitteen ponien suojakatoksen
riittämättömyydestä. Päätös
syntyi äänestyksen tuloksena.
Oikeuden kuulemien asiantuntijoiden kannat menivät ristiin
siitä, tuleeko katoksessa olla
kaksi vai kolme seinää.
Hovioikeus katsoi, että jäljelle jääneet kolme rikettä olivat
niin vähäisiä, että hänet jätettiin tuomitsematta. Hänet vapautettiin korvauksista, jotka
koskivat käräjäoikeudenkäynnin kuluja.
Eläinsuojelutarkastuksen
tehneen eläinlääkärin ja eläinsuojeluvalvojan kirjaamat
muut rikkeet koskivat ponien
pitopaikkojen irrallisia sähköjohtoja, akvaariokalojen veden leväisyyttä sekä sitä, että ponikasvattaja oli jättänyt
tekemättä ilmoituksen laajamittaisesta hevostenpidosta.
Tarkastukset oli tehty marraskuussa 2007 ja tammikuussa
2008.
Hovioikeus jätti rikkeet voimaan mutta ei säätänyt niistä
rangaistusta, koska Ilona Lahdenranta oli korjannut puutteet heti ensimmäisen tarkastuskäynnin jälkeen.
Lahdenrannalla on kaksi
kuukautta aikaa harkita, valittaako hän hovioikeuden ratkaisusta korkeimpaan oikeuteen.
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noin 50. Päätöstä tehtäessä ei
ymmärretty, miten suuri merkitys yhdellä isolla yksiköllä
voi olla myös naapurikuntien
palveluihin”, Backman sanoo.
Suoraan kaavoituksella ei
kuitenkaan voida vaikuttaa
haja-asutusalueiden palveluiden säilymiseen. Kylien elävänä
pitämisessä pallo on asuntoministeri Vapaavuoren mielestä
kunnilla itsellään.
Kauppa vastustaa
rajoituksia
Kaupan liitto tyrmää työryhmän
esitykset ja pitää niitä yritysten
välisen kilpailun rajoittamisena.
”Mikäli kaupan rakentaminen vaikeutuu olennaisesti,
seurauksena nykyisten kauppapaikkojen vuokrat ja hinnat
nousevat. Tämä ei ole kuluttajan etu”, toimitusjohtaja Juhani Pekkala sanoo. Hän pitää
toiveita uusista kaupan suuryksiköistä keskusta-alueilla epärealistisena. Keskustoissa on
Pekkalan mukaan enää vähän
sopivia tontteja.
Kaupunkirakenteen ulkopuolella sijaitsevien kauppakeskusten edullisuudesta kuluttajille
on erilaisia näkemyksiä.
Kauppa korostaa halvempia hintoja, mutta laskelmista
unohtuvat yleensä kuluttajan
kasvavat kuljetuskustannukset.
PETRI P. PENTIKÄINEN

Pankit
kestäisivät
kahden
vuoden
taantuman
Vakavaraisuuspuskurit pysyneet
vahvoina
taantumassakin
Pankkien ja vakuutusyhtiöiden
vakavaraisuus kestää vakavan
taantuman kahtena seuraavana
vuonna, finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen toteaa.
Stressitesteillä selvitettiin, että Suomen finanssijärjestelmän
vakaus ei olisi uhattuna, vaikka
talouskehitys olisi ennustettua
selvästi heikompaa vuosina
2010 ja 2011, Tuominen kertoi
perjantaina.
”Pankkien kannattavuus
heikkenisi, liiketappioita tulisi
laajasti ja koko alan vakavaraisuuspuskurit kapenisivat. Finanssisektorin vakavaraisuus ja
siten tappionsietokyky säilyisi
kuitenkin riittävänä.”
Suurin osa Suomen finanssisektorin yrityksistä arvioi omaa
tulos- ja vakavaraisuuskehitystään.
Työeläkelaitos
vakavarainen
Pankkien vakavaraisuuspuskurit ovat pysyneet talouskriisin
aikana vahvoina ja kannattavuus
ennakoitua parempana. Työeläkelaitosten vakavaraisuus on
hyvä. Sen sijaan henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus on vain
tyydyttävä.
Pankkiasiakkaiden velanhoito-ongelmat ovat olleet jo
jonkin aikaa kasvussa, mutta
edelleen ne ovat pysyneet suhteellisen pieninä. Matalat korot
ovat helpottaneet lainojen hoitoa oleellisesti.
Kesän aikana luottamus rahamarkkinoilla on elpynyt ja
pitkän rahan markkinat toimivat jälleen aktiivisesti.
Vakuutuslaitosten sijoitukset
olivat viime vuonna pahasti
tappiolla, mutta nyt arvopaperimarkkinoiden elvyttyä tilanne
on helpottunut.
JOUKO KYYTSÖNEN

