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Videogallup: Nyt pääsevät laihialaiset ääneen
– Pitäisikö kuntaliitosneuvottelut aloittaa
Vaasan kanssa? Julkaistu 31.08.2017 08:01 (
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Vaasa ei saa vielä 25 miljoonan euron
laivarahoja, Kokkola sai satamarahaa 45
miljoonaa Julkaistu 31.08.2017 13:46 (
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Merenkurkun uusi laiva ja satamarakenteet eivät saa valtion rahaa vielä tässä budjettiriihessä. KUVA:
WÄRTSILÄ

Kaksi pääsi loppusuoralle Isonkyrön
kunnanjohtajakisassa
Julkaistu 30.08.2017 18:08 (

Hallitus piti juuri tiedotustilaisuuden, jossa kertoi ehdotuksestaan ensi vuoden talousarvioksi.

/uutiset/maakunta/kaksip%C3%A4%C3%A4si-loppusuoralleisonkyr%C3%B6n-kunnanjohtajakisassa1.2381619 )

Siinä Vaasalle kaikkein tärkeintä on Midway Alignment -laivahanke eli uusi laiva ja satamarakenteet.

Wärtsilä sai valmiiksi Mangan LNG terminaalin Torniossa

Hallitus ei lupaa Vaasalle vielä 25 miljoonan euron laivarahapottia.

Julkaistu 31.08.2017 10:16 (

Talouspoliittinen ministerivaliokunta lupasi sille 25 miljoonaa euroa jo viime vuonna, mutta summa ei ole
näkynyt vielä missään budjetissa. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) ja valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) ovat vakuuttaneet, että ministereiden viimevuotinen päätös valtion tuesta pitää.

/uutiset/maakunta/w%C3%A4rtsil%C3%A4sai-valmiiksi-mangan-lng-terminaalintorniossa-1.2382240 )

Tähdet, tähdet -ohjelmassa mukana
pohjalainen heavylaulaja
Julkaistu 30.08.2017 10:23 (
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Ensi vuonna alkaa kolme suurta väylähanketta: kehä I Laajalahden kohta, Länsimetron jatkeen liityntäjärjestelyt, Vuosaaren ja Kokkolan meriväylien parannushankkeet sekä Hailuodon lauttayhteyden
korvaaminen sillalla.
Kokkolan meriväylän parantaminen saa 45 miljoonaa euroa. Hankkeen kustannukset jaetaan valtion ja
kaupungin kesken.
Hailuodon lossi Pohjois-Pohjanmaalla maksaa nyt noin kuusi miljoonaa euroa vuodessa, mutta asukkaat
haluavat saarelle sillan. Siltaa Hailuotoon aletaan ensi vuonna suunnitella niin, että sillan kustannukset
katetaan lossin poisjäännistä säästyvällä rahalla, Orpo kertoi.
Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kertoi, että hallitus aloittaa kolme satamahanketta. Vaalikauden aikana
voidaan käynnistää vielä yksi tai maksimissaan kaksi lisää.
Vaasalainen kansanedustaja Susanna Koski (kok.) iloitsi tuoreeltaan päätöksestä syventää Kokkolan
meriväylää.
Väylä saadaan syvennettyä lisämetrillä 14 metrin syvyiseksi, mikä mahdollistaa suurempien laivojen
lastaamisen satamassa.
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Vaasan ravintolaelämä mullistuu – Syksyllä
tulee kolme täysin uutta ravintolaa!
Julkaistu 20.06.2017 12:51 (
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Paula Risikon erityisavustaja vaihtuu – Uusi
avustaja on ministerin vanha tuttu
Julkaistu 31.08.2017 11:07 (

/uutiset/maakunta/paula-risikonerityisavustaja-vaihtuu-uusi-avustaja-onministerin-vanha-tuttu-1.2382279 )

Etappi tutki asukkaiden roskapussit, ja
tällaista tavaraa sieltä löytyi – Moni asia
muuttunut parempaan suuntaan
Julkaistu 31.08.2017 09:51 (

– Kyseessä on todella tärkeä metri Kokkolalle, Pohjanmaalle ja koko Suomelle. Taloutemme pyrähtäminen
kasvuun ja viennin elpyminen tarkoittaa liikenteen lisääntymistä maamme satamissa. Satamat ja väylät
eivät saa muodostaa pullonkaulaa virinneelle kasvulle, Koski kertoi tiedotteessaan.
TIINA JUUJÄRVI
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Päälobbaaja Häyry: Lobbaus on onnistunutta,
vaikka laivahanke ei saanut rahaa

Lisää aiheesta

Julkaistu 31.08.2017 15:34 (

Poliisille lisää voimaa, viina kallistuu ja koulutukseen satsauksia
31.08.2017 15:08 ( /uutiset/kotimaa/poliisille-lis%C3%A4%C3%A4-voimaa-viina-kallistuu-ja-

koulutukseen-satsauksia-1.2382463 )

Perhevapaauudistuksen valmistelu alkaa – työttömien mahdollisuutta opiskella
helpotetaan, sisäiseen turvallisuuteen lisätään 17 miljoonaa
31.08.2017 14:08 ( /uutiset/kotimaa/hallituksen-budjettiesitys-valmistui-lintil%C3%A4-

ty%C3%B6tt%C3%B6mien-mahdollisuutta-opiskella-helpotetaan-1.2382374 )

Autojen romutuspalkkio tekee paluun? – Rahapottiin 8 miljoonaa euroa
31.08.2017 13:08 ( /uutiset/kotimaa/autojen-romutuspalkkio-tekee-paluun-rahapottiin-8-

miljoonaa-euroa-1.2382394 )

Uutisanalyysi: Näin syntyy valtion budjetti – Talousarvio tarvitsee koko vuoden
valmistuakseen
31.08.2017 07:08 ( /tilaajalle/maakunta/valtion-talousarvio-tarvitsee-koko-vuoden-

valmistuakseen-1.2381552 )
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Päälobbaaja Häyry: Lobbaus on onnistunutta,
vaikka laivahanke ei saanut rahaa
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Hätäkeskuspäivystäjiä aletaan kouluttaa
Vaasassa – Risikko: ”Tavoite, että valmistuu
kaksikielisiä päivystäjiä”
Julkaistu 31.08.2017 15:33 (
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Jakk-vyyhdin puolustus uskoo tuomioiden
kaatuvan hovissa – ”Suomesta ei löydy
vastaavaa tapausta”

Lisää kommentti…
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Päälobbaaja Häyry: Lobbaus on
onnistunutta, vaikka laivahanke ei
saanut rahaa
Tätä oli odotettu, Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry
sanoo. Hän on Merenkurkun laivahankkeen päälobbaaja. Lue
lisää
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Tällainen olisi opastettu kävelykierros
Vaasan rantapromenadilla vuonna 2022
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