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DA-Design
laajenee
yritysoston
myötä
Forssan Lehti

JOKIOINEN Jokioisilla toi-

miva DA-Design Oy on ostanut
Tampereella toimivan Finnelpro Oy:n koko osakekannan.
Korkean teknologian tuotekehitystä sekä ratkaisuja tarjoava
DA-Design kasvaa yrityskaupan myötä 70 hengen insinööritoimistoksi.
Vuonna 1986 perustettu Finnelpro tuottaa alansa johtavia
järjestelmäratkaisuja teollisuusautomaatioon, lääketeollisuuteen sekä turvakriittisiin
palveluihin. Yrityskauppa on
jatkoa DA-Designin syksyllä
2009 toteuttamalle liiketoimintakaupalle, jolla yhtiö perusti
toimipisteen Tampereelle.
Toimitusjohtaja Sami Kotiniemi toteaa yhdistymisen
näkyvän jatkossa ensisijaisesti kotimaan markkinoilla, jossa yhtiö voi palvella asiakkaita
kokonaisvaltaisemmin.
Vuonna 1995 perustetun DaDesignin liikevaihto on kasvanut viimeisen viiden vuoden
aikana keskimäärin 40 prosentin vuosivauhdilla. Kuluvana vuonna yritys ennustaa
kasvunsa jatkuvan aikaisempaa voimakkaampana.

Viisi sikaa
kuoli palossa
Kylmäkoskella
KYLMÄKOSKI Tulipalo syt-

tyi isossa sikalassa Kylmäkoskella Käyräläntiellä lähellä Akaata
tiistaina aamuyhdeksältä. Viisi
sikaa kuoli palossa yli 5000 neliön sikalarakennuksessa, jossa
oli noin 2500 sikaa. Palo ei aiheuttanut henkilövahinkoja.
Paloa hillitsi ja rajasi nykyaikaisen sikalan hyvä palo-osastointi. Hyvän osastoinnin vuoksi
ulos pihalle evakuoitiin tulen ja
savun alta vain 23 emakon osasto, josta viisi eläintä ehti menehtyä. Palo tuotti ennen muuta
paljon savua. Välitöntä vaaraa
palon leviämisestä ei ollut.
Palopaikalla oli 15 sammutusyksikköä ja noin 40 miestä.
Palon alkupaikaksi palomiehet
paikansivat ilmastointiputkiston läpiviennin. (FL)

Rattijuoppo
Forssassa
FORSSA Poliisipartio pysäyt-

ti Forssan Hämeentiellä keskiyöllä tiistaita vasten henkilöauton, jonka humalainen kuljettaja puhalsi alkometriin 1,45
promillen lukemat. Forssalaisella mieskuljettajalla ei ollut
ajokorttia. Hän syyllistyi vuoden aikana kolmannen kerran
kulkuneuvon kuljettamiseen
oikeudetta. Promillemäärä ylittää törkeän rattijuopumuksen
rajan. (FL)

Kerjäläistiestä
lisää
Forssan Lempään ns. Kerjäläistien tarina on vuosien varrella muuntunut. Paikalliseen
historiaan perehtyneen Matti
Vainion mukaan Kerjäläistien
nimellä on ennen puhuttu nimenomaan Kojon kirkkotiestä.
– Nälkävuosien aikaan Pohjanmaalta vaelsi seudulle paljon ns. loisia eli tilattomia ja
varattomia ihmisiä. He raivasivat tietä ruokapalkkaa vastaan,
Vainio toteaa. (FL)

Kelkkailijat
törmäsivät
Rukalla
Kaksi moottorikelkkailijaa törmäsi toisiinsa Rukalla Pohjois-Suomessa tiistaina. Kaksi
moottorikelkkailijaa oli tulossa Kesäjärven suunnasta, kun
vastakkaisesta suunnasta tullut kelkkailija törmäsi mutkassa niistä toiseen.
Kelkan kyydissä oli kuljettajan lisäksi 8-vuotias poika.
Törmäyksen voimasta kelkka
kaatui tielle ja kyydissä olleet
lensivät kelkan päältä. Heidät
vietiin paikalliseen terveyskeskukseen tarkastettaviksi.
Törmännyt kelkkailija poistui paikalta pysähtymättä, eikä
häntä ole tavoitettu. (STT)
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Seppo Pessinen

Linjoja
vapaaksi
lumitaakasta

Seudun tavoitteena väestökasvu,
työpaikkojen lisääminen ja
korkea työpaikkaomavaraisuus
Aki Vaani
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Tykkylumi aiheuttaa
häiriöitä sähkönjakelussa
Panu Sivula
FORSSAN LEHTI

FORSSAN

SEUTU Sähköyhtiöissä ei hurrata uusia lumisateita lupaaville sääennusteille. Nykyisessäkin lumimäärässä on kestämistä, sillä se on
aiheuttanut useita häiriöitä sähkönjakelussa. Eri puolilla Suomea sähköyhtiöt ovat tarkastaneet lumikuormaa ja poistaneet
lunta helikoptereiden avulla ja
maasta käsin.
Forssassa verkkoyhtiön partiot putsasivat linjoja Lempään
suunnalla tiistaina sen jälkeen,
kun sähköt olivat katkenneet aamulla Lempäässä, Vieremässä ja
Kaikulassa. Verkkopäällikkö Jyrki Tulander Forssan Verkkopalvelut Oy:stä kertoo, että linjojen
kuntoa on kartoitettu maastossa
aiemminkin.
– Haetaan paikat, pudotetaan
lunta ja katkotaan puita, Tulander täsmentää.
Tulanderin mukaan Forssan
seudulla on lumikuorman kanssa tähän saakka päästy suhteellisen helpolla. Energiateollisuudesta kerrotaan, että pahimmat

ongelmat tykkylumi aiheuttaa
Itä-Suomessa, mutta häiriöitä
on ympäri maata.
Lumentulo koituu sähkölinjalle kohtaloksi, kun puut taipuvat ja kaatuvat lumikuorman
painon alla. Erityisen herkkiä
ovat johtokadun ulkopuolella
olevat nuoret koivut, jotka johtojen päälle taipuessaan aiheuttavat sähkökatkon. Häiriön voi
aiheuttaa myös johdolle kertynyt lumi, joka pahimmillaan
katkaisee johdon tai painaa sen
maahan.
Energiateollisuus kehottaa ilmoittamaan vahingoista paikallisille sähköyhtiöille ja
pysymään loitolla roikkuvista
johdoista. Johtimiin kertyneen
lumen ja johdon päälle kaatuneiden tai taipuneiden puiden
poistaminen on jätettävä aina
sähköalan ammattilaisille.
Metsänomistajia muistutetaan huolehtimaan sähkönjakelun tarpeista. Johtokatujen
vierestä olisi hyvä poistaa lumikuorman alle herkästi taipuvat
nuoret koivut, jotka voivat aiheuttaa sähkökatkoja.

Lunta liiaksi asti. Linjoja uhkaavat puut saivat kaatotuomion Seppo Vaahteralta ja Harri
Suoniemeltä.

Penkan sortumista Heinijokeen
estetään betonilaatoin Tammelassa
Parman eroosiosuojalaatat kokeiluun ensimmäistä kertaa
Seppo Pessinen

Jaakko Leinonen

kehittämishanke Tammelassa
saa puoltavan lausunnon Hämeen yhteistyöryhmältä, jonka
sihteeristö on todennut hankkeen toimenpideohjelman mukaiseksi ja rahoituskelpoiseksi.
Hankkeelle haetaan Euroopan
aluekeskusrahaston rahoitusta. Hankkeen on tarkoitus alkaa maaliskuun alussa tänä
vuonna ja jatkua ensi vuoden
loppuun.
Hankkeen tavoitteena on
kehittää jätevedenkäsittelyä
kiinteistökohtaisissa tai usean kiinteistön yhteisissä puhdistamoissa. Vaihtoehtona
tehdään myös teknis-taloudellinen selvitys liittämisestä

penkkaan Taipaleen tilalla Heinämaankulmalla Tammelassa
asennetaan noin 140 metrin
matkalla Parma Oy:n Forssassa valmistamat eroosiosuojalaatat.
Niiden avulla estetään kevättulvissa maamassojen huuhtoutuminen peltoon rajoittuvasta jokipenkasta Heinijokeen, joka on kuljettanut aikaisemmin massoittain ravinteita
rehevöityvän Jänijärveen.

linjaukset maakunnassa. Maakuntaohjelmassa täsmennetään
ja käytännöllistetään sitä, mitä
toimenpiteitä maakuntasuunnitelman tavoitteiden toteuttaminen edellyttää vuosina 20112014.
Toimialojen ja erityisesti niiden rajapintojen yrittämisen,
tuotekehityksen ja osaamisen
kehittäminen ovat Hämeessä
avainasemassa. Forssan seudulla keskeisinä toimialoina korostuvat elintarvike-, ympäristö- ja
elektroniikka-alat. Avaintoimialoja tuetaan osaamisella ja
koulutuksella.
Maakunnassa on vireillä isoja
ja ajankohtaisia liikenneinvestointeja. Forssan seudulta maakuntaohjelman kärkihankkeena
ovat valtatie 2:n parantaminen
Karkkilan ja Humppilan välillä
sekä seudun vedenhankinta.
Forssan seutukunta on tällä hetkellä ainoa maakunnan
seutukunnista, jossa työpaikkaomavaraisuus on täydet sata
prosenttia. Maakuntaohjelman
väestösuunnitelmassa omavaraisuusasteen säilyttäminen
nykyisellä tasollaan katsotaan
tärkeäksi.
Tavoitteena on myös nostaa
seutukunnan väkilukua kahdellasadalla asukkaalla vuoteen
2014 mennessä ja lisätä työpaikkoja noin 400:lla. Taloudellinen
huoltosuhde on tarkoitus laskea
1,50:stä 1,45:een.

Tammelan
jätevesihankkeelle
haetaan 56 000
euroa EU-rahaa
TAMMELA Jätevesihuollon

TAMMELA Heinijoen joki-

Luoteis-Tammelan vesistön
kunnostuksen parissa työskentelevä hanketyöntekijä Suvi
Mäkelä sanoo eroosiolaattoja
kokeiltavan vain Taipaleen tilan kohdalla.
Kaikkiaan jokipenkkaan ollaan asettamassa vierekkäin
140 betonista laattaa, jotka
ovat kolme metriä pitkiä, 1,1
metriä leveitä ja kymmenen

SEUTU Hämeen maakuntaohjelman toinen luonnos tulee maakuntahallituksen käsiteltäväksi ensi
maanantaina. Ohjelmaa käsiteltiin tällä viikolla Hämeen yhteistyöryhmässä, jonka lisäämin
huomautuksin ohjelmapaperin
käsittely jatkuu.
Maakuntahallituksen käsiteltyä asian, maakuntaohjelma
lähtee kierrokselle kuntiin, joilta pyydetään lausuntoja ohjelmasta. Tämän jälkeen ohjelman
viimeinen versio etenee ensin
maakuntahallitukseen ja lopulta tulevana keväänä maakuntavaltuustoon, joka hyväksyy ohjelman.
Maakuntajohtaja
Juhani
Honka katsoo, että maakuntaohjelman arvo merkittävänä
päätöksenteon välineenä on
kasvanut viime aikoina.
– ALKU-hankkeen lainsäädännön myötä maakuntaohjelman arvo on noussut kovasti.
Se on maakunnan keskeinen
paperi, jonka avulla käydään
maakunnan talousarvioneuvottelut valtion viranomaisten
kanssa. Maakuntaohjelma on
nyt eri arvossa kuin aiemmin ja
sen vuoksi hyvin tärkeä, toteaa
Honka.
Maakuntaohjelma pohjautuu
maakuntasuunnitelmaan, joka
linjaa pitkän ajanjakson strategiset kehittämisen tavoitteet ja
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Tutkimusten mukaan pahimmillaan kevättulvien aikana peltomaasta irtoavaa saviaineista on huuhtoutunut
Heinijokeen ja edelleen Jänijärveen reilusti yli tuhat kiloa
vuorokaudessa.
Taipaleen tilan omistava
Heikki Saloinen sanoo kevättulvien vieneen Heinijoen rantapenkasta massoittain maata
mukanaan.
Kevättulvien aikana vedenvirtaus on Heinijoessa rajua,
koska Heinijärven ja Jänijärven välillä pudotus on muutamien kilometrien matkalla
seitsemän metriä ja vedenvirtaama ylittää 1,3 kuutiometsiä
sekunnissa.
Loppukesästä veden virtaaminen Heinijoessa saattaa loppua kokonaan.
Saloinen itse työskentelee
Parman ratapölkkytehtaalla.
Hänen mukaansa on hienoa,
jos eroosiosuojalaatoista saataisiin Forssasta lopetetulle ontelolaattatuotannolle korvaava
tuoteryhmä.

Maakuntaohjelma lähdössä
viimeiselle
kierrokselle

nykyiseen viemäriverkkoon.
Kohdealueena on ovat Letkun ja Torron kylät sekä Pitkäjärven ja Lunkinjärven asutusalueet.
Hankkeessa tuotetaan tietoa
kiinteistönomistajille ja Tammelan kunnalle tulevien investointipäätösten pohjaksi sekä
opastetaan kiinteistönomistajia suunnittelu-, rakentamisja huoltopalveluiden hankinnassa.
EAKR-rahaa yhteistyöryhmä
esittää myönnettäväksi 56 000
euroa eli 40 prosenttia kaikesta julkisesta rahoituksesta. Valtion rahoitusosuus olisi 54 500
euroa ja kunnan osuus 30 000
euroa. Hankkeen lasketaan
synnyttävän neljä uutta työpaikkaa.

PÄIVÄN KYSYMYS
Seppo Pessinen

Heinijoen joentörmässä kokeillaan kuinka betoninen eroosiosuojalaatta kestää ja pysyy paikallaan vesimassojen paineissa.
mutkikas eli Luoteis-Tammelan vesistöjen kunnostus ja vedenkorkeuden noston suunnittelu.

Heikki Saloinen sanoo kevättulvien vieneen peltomaata mukanaan aina Jänijärveen saakka.
senttimetriä paksuja. Yksi elementti painaa noin 900 kiloa ja

Suvi Mäkelä vetää Tammelassa vesiensuojeluhankkeita.
ne kiinnitetään teräsvaijerein
toisiinsa.
Kokeilun aikana seurataan
suojalaattojen roudankestävyyttä ja pysymistä paikallaan.

Samalla kokeillaan myös erilaisia pintaratkaisuja ja värejä.
Laattojen hinta on kaikkiaan
19 200 euroa.
Mäkelä on vetäjänä hankkeessa, joka koko nimi on

Ensi vuoden kevääseen
kestävän hankkeen kustannusarvio on 150 000 euroa, josta
valtion ja EU:n osuus on hieman yli 100 000 euroa. Tammelan kunnan osuus kustannuksista on 24 000 euroa ja Heinijoen perkausyhtiön on suojeluyhdistysten yhteensä 25 500
euroa.
Heinijoen varteen ollaan alajuoksulle rakentamassa parhaillaan myös tulvatasanteita
ja lietekuoppia ravinteiden ja
esimerkiksi fosforin pääsyn vähentämiseksi Jänijärveen. Mäkelä toivoo, että Jänijärven tilan heikkeneminen estettäisiin
nyt käynnistetyin toimin.

Vieremän hiihtostadionia ollaan vihdoin maisemoimassa
Forssassa.

Mitä Vieremän hiihtostadionilla tapahtuu?
Jaakko Leinonen
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tadionilla eli Vieremän entisessä soramontussa Forssassa
on ollut käynnissä maastotyöt.
Mihin ne liittyvät, kaupungin
maarakennusmestari Jyrki
Kolismaa?
– Käynnissä on paikan maisemointi. Etelän puoleista rinnet-

tä loivennetaan ja tasoitellaan
muutenkin pintoja. Samalla rakennetaan hiihtäjiä varten pienoinen nousu rinteeseen Vieremäntien tuntumaan. Hiihtokilpailuja varten lähtöaluetta
laajennetaan
Mitä maisemointi maksaa?
– Kustannusarvio on noin
30 000 euroa. Kohteen urakoi
O-P Erkkilä Oy.

