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Tämä nyt vielä puuttui: EU-pankki ei vielä osaa
päättää, rahoittaako se Merenkurkkuun upeaa
alusta
7

PÄIVÄ

VIIKKO

KUUKAUSI

1. Kesähuvila syttyi palamaan Isossakyrössä

– Sauna tuhoutui täysin
Julkaistu 26.06.2018 17:44 (

/uutiset/maakunta/kes%C3%A4huvilasyttyi-palamaanisossakyr%C3%B6ss%C3%A4-saunatuhoutui-t%C3%A4ysin-1.2661881 )
2. Stella-yhtyeestä tuttu Marja Tahvanainen,
38, on kuollut Julkaistu 30.05.2018 09:32 (
/uutiset/maakunta/il-stellayhtyeest%C3%A4-tuttu-marjatahvanainen-38-on-kuollut-1.2637334 )
3. Yksi Bryggan-projektin yrittäjistä vetäytyy

Sisäsataman hankkeesta
Julkaistu 25.06.2018 22:54 (

/uutiset/maakunta/yksi-bryggan-projektinyritt%C3%A4jist%C3%A4-vet%C3%A4ytyysis%C3%A4sataman-hankkeesta1.2661199 )
4. Autojen pysäköintiruutuja muutettu

pyöräparkeiksi Vaasassa: ”Tarvetta oli, sillä
kohdissa ei aiemmin ollut pyörille paikkaa”
Julkaistu 26.06.2018 08:25 (

/uutiset/maakunta/autojenpys%C3%A4k%C3%B6intiruutuja-muutettupy%C3%B6r%C3%A4parkeiksi-vaasassatarvetta-oli-sill%C3%A4-kohdissa-eiaiemmin-ollut-py%C3%B6rille-paikkaa1.2661476 )
5. M/S Birka Stockholm saapuu Vaasaan
Merenkurkkuun hankitaan uusi laiva ja samalla parannetaan satamaoloja.Kuvassa Wärtsilän taiteellinen näkemys uudesta
laivasta. HAVAINNEKUVA: WÄRTSILÄ

ensimmäistä kertaa: Laivassa 1500
matkustaja – Risteilyaluksen saapumista voi
seurata Sundomin sillalta tai omista veneistä
Julkaistu 25.06.2018 12:47 (

VAASA
Vaasan ja Uumajan välinen laivaprojekti odottaa yhä rahoitusta Euroopan investointipankilta (EIB).
Pankin tiedottajan Tim Smitin mukaan lainaratkaisuja ei vielä ole tehty.

/uutiset/maakunta/m-s-birka-stockholmsaapuu-vaasaanensimm%C3%A4ist%C3%A4-kertaalaivassa-1500-matkustaja-risteilyaluksensaapumista-voi-seurata-sundomin-sillaltatai-omista-veneist%C3%A4-1.2660758 )

– Asiantuntijat arvioivat parhaillaan hankkeen taloudellisia ja ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia, hän
sanoo.
Näiden selvittyä lainapyyntö etenee EIB:n hallitukseen ja siitä edelleen hallintoneuvostoon, jossa on
edustajia 28 EU-jäsenmaasta.
Ennen kuin laina myönnetään, hallintoneuvosto äänestää ratkaisusta. Käsittely voi kestää yli vuoden.
Vaasa ja Uumaja kaavailevat Merenkurkkuun uutta laivaa ja samalla mittavia uudistuksia
satamarakennuksiin.
Kaikkiaan Merenkurkun laivaprojektin kustannusarvio on 150 miljoonaa euroa.
Vaasan kaupunginvaltuusto myönsi hankkeelle huhtikuussa 25 miljoonaa, ja Uumajan kunnanvaltuusto
suopui samaan summaan viime viikolla.
Euroopan investointipankilta haetaan 70:tä miljoonaa euroa ja Suomen ja Ruotsin valtioilta odotetaan vielä
yhteensä 50:tä miljoonaa.
Valtion tuen varmistus kuitenkin puuttuu vielä.
Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on sanonut, että kokonaisrahoituksen täytyy olla kasassa, ennen kuin
valtio myöntää lupaamansa 25 miljoonaa.
– Investointipankin laina on valtion tuen edellytys, arvioi myös työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilä

6. Tasavallan presidentti myönsi arvonimiä:

Etelä-Pohjanmaalle useita uusia neuvoksia,
kauhajokelainen sai sotakamreerin
arvonimen Julkaistu 27.06.2018 13:02 (
/uutiset/maakunta/tasavallan-presidenttimy%C3%B6nsi-arvonimi%C3%A4etel%C3%A4-pohjanmaalle-useita-uusianeuvoksia-kauhajokelainen-saisotakamreerin-arvonimen-1.2662658 )
7. Tomas Holmström valittu Kuula-opiston

uudeksi rehtoriksi Julkaistu 26.06.2018 13:55
( /uutiset/maakunta/tomasholmstr%C3%B6m-valittu-kuula-opistonuudeksi-rehtoriksi-1.2661753 )
8. Tarkat suunnitelmat Vaasan Sisäsataman

Terassista julki – liki 500 asiakaspaikkaa,
live-esityksiä ja oma ”virallinen trubaduuri”
Julkaistu 31.05.2018 09:49 (

/uutiset/maakunta/yritt%C3%A4j%C3%A4julkaisi-uusia-havainnekuvia-vaasansis%C3%A4sataman-tulevasta-terassistatommi-m%C3%A4ki-eis%C3%A4%C3%A4stele-vaan-lupaakotimaisia-jakansainv%C3%A4lisi%C3%A4huippuesiintyji%C3%A4-1.2638320 )

Pohjalaiselle.

9. Merenkurkussa hurja myrsky, 3 000

Työ- ja elinkeinoministeriön rooli asiassa on se, että se maksaa innovaatiotukea telakalle, joka aluksen
aikoinaan rakentaa.

Julkaistu 22.06.2018 20:57 (

Keväällä alettiinkin jo kilpailuttaa telakoita, kun hankeyhtiö Kvarken Link lähetti parikymmentä tietopyyntöä
maailmalle.
Merenkurkun suurhanke lankeaa maksuun liikenne- ja viestintäministeriön puolelta.
Ylijohtaja Mikael Nyberg liikenne- ja viestintäministeriöistä vakuutti jo keväällä, että Suomen valtio on joka
tapauksessa mukana Merenkurkun laivahankkeessa hallituksen jo aiemmin lupaamalla 25 miljoonalla
eurolla.

taloutta ilman sähköjä Mustasaaressa ja
Vaasassa – katso video
/uutiset/maakunta/merenkurkussa-hurjamyrsky-katso-video-1.2658426 )
10. Iltalehti: Tivoli Sariolan huvipuistolaite

hajosi kesken pyörityksen – asiakkaat
säikähtivät rysähdystä
Julkaistu 23.06.2018 13:45 (

/uutiset/maakunta/iltalehti-tivoli-sariolanhuvipuistolaite-hajosi-keskenpy%C3%B6rityksen-asiakkaats%C3%A4ik%C3%A4htiv%C3%A4trys%C3%A4hdyst%C3%A4-1.2659313 )

Hänen mukaansa avoinna on vain malli, jolla valtio voi osuutensa hoitaa.
Samaa mieltä on liikenne- ja viestintäministeriön johtava asiantuntija, liikenneneuvos Lassi Hilska .

Uusimmat Pohjanmaan uutiset
– Valtio lähtee kyllä mukaan, kunhan löytyvät oikeat keinot, jolla hankkeeseen voi osallistua. Sitä en kyllä
tiedä, tarvitaanko valtion osuutta siellä lainkaan, Hilska sanaprikoioo.

Urheilijat mukaan Öjbergetin
kehittämiseen Julkaistu 27.06.2018 14:39 (

Hänen mukaansa valtion luvattu osallistuminen on nyt siirtynyt valtion omistajaohjausyksikön hoitoon.

/tilaajalle/maakunta/urheilijat-mukaan%C3%B6jbergetin-kehitt%C3%A4miseen1.2662702 )

– Arvioisin, että valtio saattaisi esimerkiksi lähteä omistajaksi 25 miljoonan osuudella.
Vaasan kaupungin talousjohtajan Jan Finnen mukaan kaupunki neuvottelee parhaillaan myös muiden
rahoittajatahojen kuin Euroopan investointipankin kanssa.
Useisiin rahoittajavaihtoehtoihin viittasi myös kaupunginjohtaja Tomas Häyry keväällä.
Kumpikaan ei ole suostunut yksilöimään näitä tahoja. Pohjalainen ei tavoittanut lomailevaa
kaupunginjohtajaa.

Jaana-Stiina Ala-Korpi

Hammashoitaja teki kaksi haamuvarausta,
oikeus tuomitsi sakkoihin rikoksesta
Julkaistu 27.06.2018 14:31 (

/tilaajalle/maakunta/hammashoitaja-tekikaksi-haamuvarausta-oikeus-tuomitsisakkoihin-rikoksesta-1.2662672 )

Tasavallan presidentti myönsi arvonimiä:
Etelä-Pohjanmaalle useita uusia neuvoksia,
kauhajokelainen sai sotakamreerin
arvonimen Julkaistu 27.06.2018 13:02 (
/uutiset/maakunta/tasavallan-presidenttimy%C3%B6nsi-arvonimi%C3%A4etel%C3%A4-pohjanmaalle-useita-uusianeuvoksia-kauhajokelainen-saisotakamreerin-arvonimen-1.2662658 )

15-vuotias tuli raskaaksi, lapsen isä sai
ehdollista vankeutta

Kommentoi

Julkaistu 27.06.2018 12:09 (

/tilaajalle/maakunta/15-vuotias-tuliraskaaksi-lapsen-is%C3%A4-saiehdollista-vankeutta-1.2662619 )

Kellosaaren perhe lähti hartaasti
odotetulle matkalle - ”Suviseurat on
perheellemme vuoden kohokohta, tapahtuma
menee joulunkin edelle”

