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Melassa selvitettiin
yhdeksän kuukautta tietojärjestelmän ongelmia. Sivu 5

Vaalitiedot avoimiksi. Datavaalit-hankkeessa pyritään kokoamaan koko maan kuntavaalitiedot
yhteiselle sivustolle. Sivu 6

PÄÄKIRJOITUS Avoimuus ja laatu lisäävät luottamusta
YLIÖ Syrjäseudulla on monen ihmisen koti
KOLUMNI Kauppa tuhoaa suomalaisen ruokakulttuurin
m.mt1.fi Lue uutiset ja kuntasää matkapuhelimesta
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Värikkäitä monipuolisesti. Kasvisten,

Turvallisuus parani.

Tieliikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden
määrä on vähentynyt. Sivu 8

Liittyjäkuntien asukkaat
pettyneitä kuntaliitoksiin
Tyytyväisyys viime aikojen kuntaliitoksiin on vähäisintä niillä alueilla, joiden asukkaat määrittelevät vanhan kuntansa sulautuneen
osaksi toista kuntaa.
Liittyjät katsovat keskuskunnan
hyötyneen, kun taas siihen sulautuneen vanhan kotikunnan asiat ovat
jääneet vähemmälle huomiolle.
Keskuskuntalaiset puolestaan
arvioivat kuntaliitoksen voittajaksi yhtä usein keskuskuntaa kuin
entisiä ympäryskuntiakin.

Jo etukäteen kuntaliitokseen
suhtauduttiin myönteisemmin
keskuskunnissa kuin liittyjäkunnissa.
Liittyjien pettymys kohdistuu
eniten vanhan kotikunnan kohtaloon. Asuinpaikka ei vaikuta siihen, kuinka moni on mielestään
henkilökohtaisesti hyötynyt kuntaliitoksesta. Mielestään haittaa
kärsineitä on kuitenkin enemmän
liitoskunnissa.
Vankimmin hyötymiseensä us-
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Kyselyssä mukana 2000-luvulla tapahtuneet kuntaliitokset.
Vastaaja määritteli itse, millaisen kunnan asukas hän oli
liitoksen tapahtuessa.
Lähde: Suomen Gallup Elintarviketieto

hedelmien ja marjojen vitamiinit
ja antioksidantit tekevät hyvää
muistille.
Sivu 12

Maalla ei kannata
kohta remontoida

kovat kokoomuksen ja SDP:n äänestäjät, vähiten perussuomalaisten ja keskustan äänestäjät.
Maaseudun Tulevaisuus selvitti
kokemuksia kuntaliitoksista kyselyssä, jonka Gallup Elintarviketieto toteutti noin viikko sitten.
Tuhannesta vastaajasta 300 vastasi kotikuntansa olleen osapuolena kuntaliitoksessa 2000-luvun
aikana. Nykyisistä kunnista sellaisia on 57.
Sivu 6

Korjausrakentamisen uudet energiatehokkuusvaatimukset uhkaavat rapistaa maaseudun rakennuskantaa.
”Rakennukset jäävät pian korjaamatta, koska on helpompi rakentaa uutta”, arvioi yliarkkitehti

Sivu 10

Sivu 5

Kari Salonen

MMM ja MTK ovat huolissaan, kuinka rakennusperinnön käy.
Pentti Vänskä

Harjoitus Hirsirakentamisessa riittää uutta opittavaa ihmisiäksi.
tekee Seppo Maukonen piirsi liitoksen paikkaa hirrenveistäjien
hirsimestarin mestarikurssilla Siilinjärven Toivalassa viime viikolla.

Raija Seppänen maa- ja metsätalousministeriöstä.
Jos asetus menee eduskunnassa läpi, täytyy pienehköjenkin
remonttien yhteydessä suorittaa
myös energiaremontti.

Kuntayhtymä on
laskutusautomaatti
Kuntayhtymistä ja sairaanhoitopiireistä on tullut laskutusautomaatteja. Kunnat säästäisivät rahaa,
jos terveydenhuollon rahoitus,
päätöksenteko ja johto olisivat samoissa käsissä. Näin arvioi lääkintöneuvos Jukka Mattila.
Sivu 3

Dantin:
Tuottajalle
lisää valtaa
Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnassa istuva ranskalaismeppi Michel Dantin esittää
tuottajille oikeutta neuvotella
tuotteiden hinnoista suoraan kaupan ja teollisuuden kanssa.
EU:n eturivin maatalouspäättäjien joukkoon noussut Dantin on
perinteisen maatalouspolitiikan ja
sääntelyn kannattaja.
Sivu 6

Tornioon
280 lehmän
navetta
28-vuotias torniolainen Janne
Frantti alkaa keväällä rakentaa
Lapin suurinta navettaa.
Ensi syksynä tilalla pitäisi olla
280 lypsylehmää, jotka tuottavat
kaksi miljoonaa litraa maitoa. Pohjoinen tuki ei salli suurempaa tuotosta.
Sivu 9

Lihaketju
tarvitsee
uusia ideoita

Uutistausta, sivu 5

Jaakko Kilpiäinen

Mitä nuorempi kalanpoikanen on, sitä enemmän sen rehussa pitää olla
kalajauhoa, kertoo toiminnanjohtaja Kari Kujala.

Itämerestä
raaka-ainetta
kalarehuun
Itämeren kalasta olisi mahdollista
saada ympäristöystävällistä rehua
kalankasvatukseen.
Itämeri-rehun valmistus on
mahdollista vain siten, että saalis
kuljetetaan Tanskaan kalajauhotehtaalle, kertoo Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkija
Jari Setälä.
Suomessa ei kalajauhotehdasta
ole. Raaka-ainetta ei ole riittävästi,
sanoo kehityspäällikkö Knut-Olof
Lerche Raisioagrosta.
Sivu 7

Luomumaitoa

21,8 milj. l

tammi–
heinäkuu
2012

Lähde: Gallup

10 milj. l
Tuotettu

Pakattu
meijereissä

Vain puolet
luomumaidosta
tölkkiin

Sivu 9

LIIKENNE

Jarmo Palokallio

Autokanta
harmaantuu
Harmaat autot ovat ajaneet punaisen ohi suosiossa. Useampi
kuin joka viides teillä vastaan tuleva auto on harmaa.
Myös valkoiset ja mustat autot myyvät hyvin. Samoin vanhat
maavärit, ruskea, kupari ja kulta,
kiinnostavat taas autonostajia.
Sen sijaan sininen on laskussa
ja vihreä suorastaan epäsuosiossa.
Sivu 8

Vaikka autokanta harmaantuu, myös vanhoista autoista tutut maanvärit, ruskea, kupari ja kulta, ovat palaamassa muotiin.

