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KESÄN 2018 YLEISURHEILUKISAT

Kilpailut yleensä keskiviikkoisin klo 18.30 
keskusurheilukentällä. Ilmoittautuminen paikan 
päällä puolituntia ennen kisan alkua. Kilpailuihin 
osallistuminen on maksutonta ja kaikki palkitaan. 
Kilpailut järjestää Ylitornion kunnan liikuntatoimi 
yhdessä AavU:n ja AavKi:n kanssa.

Ti 29.5. Betonijuoksu cup – Maastojuoksukisa 
(AavKi)
T/P 3v (2015 ja nuoremmat) 100m, T/P 5v (2013–14) 
350m, T/P 7v (2011–12) 600m, T/P 9v (2009–10) 800m, 
T/P 11v (2007–08) 1km, T/P 13v (2005–06) 1,4km, 
T/P 15v (2003–04) 2km, N/M (2002 ja vanhemmat) 
2km/4km (samat matkat jokaisessa Betonicupin 
kisassa). Jokainen palkintaan juoksun jälkeen, mutta 
kokonaiscupiin osallistuu kolmella juoksulla. 

Ke 6.6. PK-kisa (AavU)
T, P 5 40 m, T,P 7  40 m,  T, P 9 40 m, junnukeihäs, T, P 
11 60 m, kuula, T, P 13 60 m kuula, T, P 15 100 m, kuula, 
T, P 17 100 m, kuula, M, N 100 m, kaikki 800 m 

Ke 13.6. Ottelut (AavU)
T, P 5 40 m, pituus, T, P 7 40 m, pituus, kuula, T, P 9 40 
m, pituus, kuula, T, P 11 60 m, pituus, kuula, T, P 11 60 
m, pituus, kuula, T, P 13 60 m, pituus, kuula, 800 m, T, 
P 15 100 m, pituus, kuula, 800 m, T, P 17 100m, pituus, 
kuula, 800 m N, M 100 m, pituus, kuula, kaikki 800 m
(Voi ilmoittautua myös sähköpostitse jussi.herttuala@
ylitornio.fi 12.6. mennessä.)

La 16.6. Aavasaksan Aurinkomaraton (AavKi)                                                                                                                      
(Lisätietoja: Niina Irva puh. 040 538 2886 www.
aavasaksankisa.com)

Ke 20.6. Betonijuoksu cup – Maastojuoksukisa 
(AavKi)

Ke 27.6. PK-kisa (AavU)
T, P 5 pituus, T, P 7 100 m, pituus, T, P 9 150 m, pituus, 
T, P 11 150 m, pituus, T, P 13 200 m, korkeus, T, P 15 
200 m, korkeus, T,P 17 200 m, korkeus, N, M 200 m, 
korkeus, kaikki 800 m 

Ke 4.7. PK-kisa (AavU)                                                                                                                                           
T, P 5 40 m, T, P 7 40 m, pituus, T, P 9 40 m, pituus, T, 
P 11 60 m, korkeus, T, P 13 60 m, pituus, T, P 15 100 
m, pituus, T, P 17 100 m, pituus, M, N 100 m, pituus, 
kaikki 800 m

Ylitornion Kuntotalon kesän aukioloajat 
ja uimahallin remontin aikataulu:

Kuntotalon uimahalli on suljettuna remontin 
vuoksi 1.6. alkaen. Remontin arvioitu kestoaika on 
5-6 kuukautta. Remontista johtuen kesällä 2018 ei 
järjestetä kunnan uimakouluja.

Kuntotalon kassan aukioloajat kesällä 2018
Kesäkuu
1.–15.6. ma–pe klo 7–14
viikot 25–26 (ma ja to)
18.6. klo 10–13
21.6. klo 16–19
25.6. klo 10–13
28.6. klo 16–19
Heinäkuu suljettu!

Elokuussa Kuntotalon kassa on auki 13.8. alkaen.

Lisätietoja: Ylitornion kunta liikuntatoimi
Jussi Herttuala puh. 0400 383 601 
jussi.herttuala@ylitornio.fi

Vapaa-aikatoimen Kesä 2018 -esite on jälleen 
julkaistu

Esitteessä on vapaa-aikatoimen tarjoamat kesä-
toiminnat lapsille ja nuorille sekä seurojen ja 
yhdistysten ilmoittamat tapahtumat. Esite jaetaan 
kaikille eskarilaisille ja alakoululaisille. Esite on myös 
saatavilla kirjastosta, kirjastoautosta, kunnantalon 
infosta sekä kuntotalolta.

Kino Väylä

Kesällä Kino Väylä esittää yksittäisiä elokuvia. Elokuvista 
tietoa kunnan nettisivuilla, Meän Tornionlaaksossa 
sekä Kino Väylän facebook-sivuilla.

Jurassic World: Kaatunut valtakunta 
Pe 8.6. klo 19.00 
Ensi-ilta! (2D)
Su 10.6. klo 18.00 (3D)
Toiminta, seikkailu, 
sci-fi (K12)
Kesto 2h 8min

Maija Mehiläinen
Pe 29.6. klo 18.00 Ensi-ilta!
Su 1.7. klo 18.00
Perhe-elokuva, animaatio
Kesto 1h 23min
Liput 5€ / 7€

Ke 1.8. PK-kisa (AavU)                                                                                                                                    
T, P 5 pituus, pallonheitto, T,P 7 pituus, pallonheitto, 
T,P 9 pituus, pallonheitto, T, P 11 60 m, pituus, 60 
m aj. T, P 13 60 m,  60 m aj. ,  T, P 15 100 m, kuula, 
korkeus , T, P 17 100m, kuula, korkeus, N, M 100 m, 
kuula, korkeus, kaikki 2000 m 

Ke 15.8. Betonijuoksu cup – Maastojuoksukisa 
(AavKi)

Ke 22.8. Betonijuoksu cup – Maastojuoksukisa 
(AavKi)

Su 16.9. Ainiovaaran Ympärijuoksu Ainiovaaran 
hiihtokeskuksessa klo 13 (AavKi)
Matka 5,7km. Sarjat: T/P 16 & N/M Yleinen. 
Ilmoittautuminen paikan päällä klo 12 alkaen. 
Osallistumismaksu 5e.

Lisätietoja:
Liikunnanohjaaja Jussi Herttuala puh. 0400 383 601 
(jussi.herttuala@ylitornio.fi)

LAPIN MAAKUNTA- JA SOTE- UUDISTUSVÄKI 
JALKAUTUU YLITORNIOLLE 6.6.2018
 
Tule kuulemaan ja porisemaan valmistelijoiden 
kanssa
 • SEO-huoltamo   klo 10–14
 • Terveyskeskus   klo 10–12
 • Kunnantalo        klo 10–14
 • Kunnantalon valtuustosali  klo 15–17
        
Tervetuloa

Tornionjoki puhtaaksi
Ylitornion kunnassa on jäl-
leen vireillä aloite jätevesien 
puhdistamiseksi Tornionjo-
esta Maijalanranta–Kauli-
ranta-reitiltä. Vuoden 2002 
jätevesiasetuksen ohjeiden 
mukaan määrättiin kansa 
puhdistamaan talouk-
sien jätevedet. Hankkei-
den vetovastuu taajamien 
ulkopuolella määrättiin 
kunnille ja toteutusvastuu 
vesilaitoksille ja talouksille.

Ylitornion kunnassa 
valmistui Pohjois-Suomen 
suunnittelupalvelu Oy:n 
laatima jätevesien käsitte-
lysuunnitelma karttoineen. 
Kunnan jätevesityöryhmän 
tilaisuuksissa Lapin ELY-
keskus kannusti ja ohjasi 
kuntaa rakentamaan Tor-
nionjokivarteen vesihuol-
tolain mukaisen jätevesien 
keruuputkiston myöntäen 
samalla kolmenkymmenen 
prosentin avustuksen hank-
keelle. Jätevesien puhdis-
tamo oli tehokkuuteensa 
nähden vajaakäytöllä.

Kaulirannan kylällä oli 
rakennettu vuonna 1960 
kymmenien kiinteistöjen 
yhteinen viemäröintijärjes-
telmä. Likavedet johdettiin 
kaikkine saasteineen puh-
distamatta Tornionjokeen.

Lapin ELY-keskuksesta 
otettiin yhteyttä Kauli-
rannan vesi-ja viemäri-
osuuskuntaan ja kysyttiin, 
voisiko osuuskunta ryhtyä 
uudistamaan yli viisikym-
mentä vuotta vanhaa lika-
viemäriään. Rakennettai-
siin oma panospuhdistamo 
ja samalla laajennettaisiin 
viemäriverkostoa katta-
maan koko osuuskunnan 
toimialue. Asiantuntijaksi 
tulisi NCC Roads Oy:n tuo-
tepäällikkö. Maaseutu- ja 
EU-rahoitus kattaisi puolet 
kustannuksista. Hanke olisi 
pilottihanke ja Lapin ELY-
keskus voisi vapaasti käyt-
tää hanketta esimerkkinä 
toimialueellaan.

Kaulirannan Vesiosuus-
kunta hyväksyi yksimie-

lisesti hankkeen yleisissä 
kokouksissa, johon oli 
lähetetty kirjallinen kutsu 
kaikille vedenkäyttäjille, 
myös Ylitornion kunnalle. 
Lisäksi Lapin ELY-keskus 
antoi luvan vuotavan vesi-
johdon uusimiseen saman 
hankkeen yhteydessä.

Samaan aikaan heräsi 
kuntakin jätevesihom-
miin Ruotsin Övertorneån 
kanssa. Ruotsalaiset yritti-
vät saada kuntaamme vie-
mään jätevedet Suomesta 
Ruotsin Kuivakankaalle ja 
samalla uusimaan jäteve-
siputken Kuivakankaalta 
Övertorneålle. Hanke 
kaatui, kun Ruotsin puh-
distamon taso ei täyttänyt 
Suomen korkeaa puhdis-
tustasoa.

Ves iosuuskuntamme 
hallitus ryhtyi työhön 
NCC Roads Oy:n avusta-
mana. Ostettiin suunni-
telma ja ympäristöselvitys. 
Haettiin ympäristölupaa 
Pohjois-Suomen hallinto-

oikeudelta. Kuntamme 
vetovastuu muuttui jar-
rutusvastuuksi eikä nou-
dattanut jätevesiasetuksen 
ohjeita. Kunta ei osallistu-
nut yleisiin kokouksiimme 
antamaan ammattiapua, 
vaan ilmoitti paikalla 
olevan osayleiskaavan 
estävän hankkeen. Kaa-
vaan oli merkitty panos-
puhdistamon sijaitsevan 
maaseutumaisemoinnin ja 
tulvauhka-alueen paikalla. 
Myös rannan omistajat 
ilmoittivat kantanaan vir-
heellisin tiedoin puhdistet-
tujen vesien pilaavan uima-
vedet ja suuri jätevesipuh-
distamon rakennus pilaa 
perinnemaiseman. Kaikki 
muut toimijat suhtautui-
vat auttavasti ja kannusta-
vasti: Lapin ELY-keskus ja 
Pohjois-Suomen hallinto-
oikeus. He antoivat ohjaa-
via ja sujuvoittavia vaateita 
ympäristölupahakemuk-
sessa oleviin puutteisiin.

Osuuskuntamme sai 

ympäristöluvan josta teh-
tiin valitus Vaasan hallinto-
oikeuteen. Se hylkäsi vali-
tuksen yhtyen Pohjois-Suo-
men aluehallinto-oikeuden 
päätökseen. Päätöksessä 
mainitaan, että osayleis-
kaava ei ole ehdoton este 
rakentamiselle ja panos-
puhdistamon rakentami-
nen on jäänyt ainoaksi 
oikeaksi ratkaisuksi. Se 
sijaitsee myös ympärillä 
olevaa asustusta korkeam-
malla.

Tekninen lautakunta ei 
myöntänyt panospuhdis-
tamolle rakennuslupaa. 
Lautakunta piti rakennus-
alaa 1500 m2 liian pienenä. 
Maan päällä tulisi näky-
mään panospuhdistamon 
metrin levyinen ja kahden 
metrin korkuinen ohjaus-
taulu. Hakemuksessa esit-
tämämme osuuskunnan 
säännöistä esittelijä poisti 
oleellisen jäsentä velvoitta-
van pykälän. Kunnanhalli-
tuksella oli oikeus silloisen 

rakennusohjeen mukaan 
antaa vesistön rannalle 
rakennuslupa pienemmälle 
alueelle. Sitä oikeutta ei 
käytetty ja me palautimme 
Lapin ELY-keskuk-
selle meille myönnetyn 
747000,00 euron suuruisen 
avustuksen.

Likavedet ovat valuneet 
rajajokeen viidenkymme-
nenkahdeksan vuoden 
ajan. Uusi vuoden 2017 
jätevesiasetus on muutok-
sellaan kiittänyt mantereen 
kiinteistön omistajia, jotka 
olivat myönteisiä hank-
keelle .Heidät kaikki on 
vapautettu jätevesien käsit-
telystä. Sensijaan kaikki 
joen rannan kiinteistöjen 
vastustajat ovat velvollisia 
puhdistamaan jätevetensä 
vuoden 2019 aikana, myös 
kuntamme. Vuoden 2002 
jätevesiasetuksen vetovas-
tuupykälä on ollut ongelma 
kunnallemme.

Seppo Niva

Porinarinki


