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Päälobbaaja Häyry: Lobbaus on onnis tu nut ta,
vaikka laivahanke ei saanut rahaa

Tätä oli odotettu, Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry sanoo. Hän on Merenkurkun laivahankkeen
päälobbaaja.

– Tiesimme, ettei laiva ole tässä mukana.

Hallitus kertoi torstaina ehdotuksestaan ensi vuoden talousarvioksi. Siinä Vaasalle kaikkein tärkeintä on
Midway Alignment -laivahanke eli uusi laiva ja satamarakenteet.

Hallitus ei vielä luvannut Vaasalle 25 miljoonan euron laivarahapottia. Silti esimerkiksi Kokkolan
meriväylän parantaminen sai 45 miljoonaa euroa.
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– Tunnetilani on, että olen hyvin rauhallinen ja vakuuttunut, että tämä kyllä hoidetaan yhdessä, laivan
päälobbaaja, Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry sanoo. KUVA: JAAKKO ELENIUS
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– Meillä oli tiivis yhteys ministeriöön ja tiesimme, ettei se ole mukana, Häyry sanoo.

Kysymys on hänen mukaansa ainoastaan budjettitekniikasta. Tärkeintä on, että hallitus ja avainministerit
liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) ja valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) tukevat
hanketta. Vaasalaiset ovat Häyryn mukaan tehneet yhteistyötä ministeriön virkamiesten kanssa.

– Uskon varmasti, että ensimmäinen osa saadaan ensi vuoden määrärahoista, Häyry sanoo.

Budjettitekniikka on syy, jonka vuoksi Kokkolan ja Vaasan hankkeita ei voi verrata toisiinsa, sanoo Häyry.

Kokkolan satamassa on kyse siitä, että meriväylää syvennetään. Se helpottaa suurten laivojen
lastaamista. Kyseessä on väylänparannus ja -ruoppaus, minkä vuoksi rahat voi hakea yhdestä budjetin
kohdasta.

Merenkurkun laivan ja satamarakenteiden rahat taas haetaan monesta kohdasta. Näitä ovat esimerkiksi
liikenneverkon parantaminen, ympäristöinvestoinnit ja innovatiivinen tekniikka, joka vie Suomessa meri-
teollisuutta eteenpäin.

– Sen lisäksi pitää tarkistaa, että saadut tuet voidaan yhteensovittaa Euroopan komission tukirahojen
kanssa.

Merenkurkun laivassa on siis monta liikkuvaa osaa, joita ei ole tavallisessa väylähankkeessa.

Kokoomuksen ministeriryhmä vieraili elokuussa ensin Kokkolassa ja sitten Vaasassa ja sai molemmissa
kaupungeissa aimo annoksen lobbausta. Kuitenkin Kokkola sai rahaa, Vaasa ei. Häyry muistuttaa, että
Kokkolan väylähanke on ollut vireillä monta vuotta.

– Kokkolassa on käyty ja Kokkolasta on käyty jo ennen tätä budjettiriiheä.

Häyry sanoo, että laivahanketta täytyy jaksaa työstää, ja vaasalaiset pääsevät siinä myös maaliin.

Mutta onko lobbaus kuitenkaan onnistunutta? Kokkola sai rahat, Vaasa ei.

– On erittäin onnistunutta. Hankkeet eivät ole millään tavalla rinnakkain samalla kilparadalla niin, että se,
joka pääsee maaliin ensin, on voittaja.

Häyry lupaa, että kun jälkeenpäin katsotaan laivan eteen tehtyä työtä, sitä pidetään erittäin hyvänä.

– Tunnetilani on, että olen hyvin rauhallinen ja vakuuttunut, että tämä kyllä hoidetaan yhdessä.

TIINA JUUJÄRVI

Lisää aiheesta

Vaasa ei saa vielä 25 miljoonan euron laivarahoja, Kokkola sai satamarahaa 45
miljoonaa
31.08.2017 13:08 ( /uutiset/maakunta/vaasa-ei-saa-viel%C3%A4-laivarahoja-kokkola-sai-
satamarahaa-1.2382391 )

Poliisille lisää voimaa, viina kallistuu ja koulu tukseen satsauksia
31.08.2017 15:08 ( /uutiset/kotimaa/poliisille-lis%C3%A4%C3%A4-voimaa-viina-kallistuu-ja-
koulutukseen-satsauksia-1.2382463 )

Perhevapaauu dis tuksen valmistelu alkaa – työttömien mahdollisuut ta opiskella
helpotetaan, sisäiseen turvallisuu teen 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 )

Kommentoi

/uutiset/maakunta/t%C3%A4hdet-
t%C3%A4hdet-ohjelmassa-mukana-
pohjalainen-heavylaulaja-1.2381197 )

Vaasan ravintolaelämä mullistuu – Syksyllä
tulee kolme täysin uutta ravintolaa! 
Julkaistu 20.06.2017 12:51 (
/uutiset/maakunta/vaasan-
ravintolael%C3%A4m%C3%A4-mullistuu-
syksyll%C3%A4-tulee-kolme-t%C3%A4ysin-
uutta-ravintolaa-1.2320362 )

Paula Risikon erityisavustaja vaihtuu – Uusi
avustaja on ministerin vanha tuttu 
Julkaistu 31.08.2017 11:07 (
/uutiset/maakunta/paula-risikon-
erityisavustaja-vaihtuu-uusi-avustaja-on-
ministerin-vanha-tuttu-1.2382279 )

Etappi tutki asukkaiden roskapussit, ja
tällaista tavaraa sieltä löytyi – Moni asia
muuttunut parempaan suuntaan 
Julkaistu 31.08.2017 09:51 (
/uutiset/maakunta/etappi-tutki-asukkaiden-
roskapussit-ja-t%C3%A4llaista-tavaraa-
sielt%C3%A4-l%C3%B6ytyi-moni-asia-
muuttunut-parempaan-suuntaan-
1.2382225 )

Päälobbaaja Häyry: Lobbaus on onnistunutta,
vaikka laivahanke ei saanut rahaa 
Julkaistu 31.08.2017 15:34 (
/uutiset/maakunta/p%C3%A4%C3%A4lobbaaja-
h%C3%A4yry-tiesimme-ettei-laiva-ole-
mukana-budjetissa-lobbaus-on-silti-
onnistunutta-1.2382483 )

Uusimmat Pohjanmaan uutiset

Päälobbaaja Häyry: Lobbaus on onnistunutta,
vaikka laivahanke ei saanut rahaa
Julkaistu 31.08.2017 15:34   (
/uutiset/maakunta/p%C3%A4%C3%A4lobbaaja-
h%C3%A4yry-tiesimme-ettei-laiva-ole-
mukana-budjetissa-lobbaus-on-silti-
onnistunutta-1.2382483 )

Vaasa ei saa vielä 25 miljoonan euron
laivarahoja, Kokkola sai satamarahaa 45
miljoonaa Julkaistu 31.08.2017 13:46   (
/uutiset/maakunta/vaasa-ei-saa-
viel%C3%A4-laivarahoja-kokkola-sai-
satamarahaa-1.2382391 )

 (
/tilaajalle/maakunta/h%C3%A4t%C3%A4keskusp%C3%A4ivyst%C3%A4ji%C3%A4-
aletaan-kouluttaa-vaasassa-risikko-tavoite-
ett%C3%A4-valmistuu-kaksikielisi%C3%A4-
p%C3%A4ivyst%C3%A4ji%C3%A4-
1.2382480 )

Hätäkeskuspäivystäjiä aletaan kouluttaa
Vaasassa – Risikko: ”Tavoite, että valmistuu
kaksikielisiä päivystäjiä”
Julkaistu 31.08.2017 15:33  

�

 (
/tilaajalle/maakunta/jakk-vyyhdin-
puolustus-uskoo-tuomioiden-kaatumiseen-
hovissa-suomesta-ei-l%C3%B6ydy-toista-
vastaavaa-tapausta-1.2382454 )

Jakk-vyyhdin puolustus uskoo tuomioiden
kaatuvan hovissa – ”Suomesta ei löydy
vastaavaa tapausta”
Julkaistu 31.08.2017 14:49  

�

 (
/tilaajalle/maakunta/t%C3%A4llainen-olisi-
opastettu-k%C3%A4velykierros-vaasan-
rantapromenadilla-vuonna-2022-1.2382351

Tällainen olisi opastettu kävelykierros
Vaasan rantapromenadilla vuonna 2022
Julkaistu 31.08.2017 12:39  

�

https://www.pohjalainen.fi/uutiset/maakunta/vaasa-ei-saa-viel%C3%A4-laivarahoja-kokkola-sai-satamarahaa-1.2382391
https://www.pohjalainen.fi/uutiset/kotimaa/poliisille-lis%C3%A4%C3%A4-voimaa-viina-kallistuu-ja-koulutukseen-satsauksia-1.2382463
https://www.pohjalainen.fi/uutiset/kotimaa/hallituksen-budjettiesitys-valmistui-lintil%C3%A4-ty%C3%B6tt%C3%B6mien-mahdollisuutta-opiskella-helpotetaan-1.2382374
https://www.pohjalainen.fi/uutiset/maakunta/t%C3%A4hdet-t%C3%A4hdet-ohjelmassa-mukana-pohjalainen-heavylaulaja-1.2381197
https://www.pohjalainen.fi/uutiset/maakunta/vaasan-ravintolael%C3%A4m%C3%A4-mullistuu-syksyll%C3%A4-tulee-kolme-t%C3%A4ysin-uutta-ravintolaa-1.2320362
https://www.pohjalainen.fi/uutiset/maakunta/paula-risikon-erityisavustaja-vaihtuu-uusi-avustaja-on-ministerin-vanha-tuttu-1.2382279
https://www.pohjalainen.fi/uutiset/maakunta/etappi-tutki-asukkaiden-roskapussit-ja-t%C3%A4llaista-tavaraa-sielt%C3%A4-l%C3%B6ytyi-moni-asia-muuttunut-parempaan-suuntaan-1.2382225
https://www.pohjalainen.fi/uutiset/maakunta/p%C3%A4%C3%A4lobbaaja-h%C3%A4yry-tiesimme-ettei-laiva-ole-mukana-budjetissa-lobbaus-on-silti-onnistunutta-1.2382483
https://www.pohjalainen.fi/uutiset/maakunta/p%C3%A4%C3%A4lobbaaja-h%C3%A4yry-tiesimme-ettei-laiva-ole-mukana-budjetissa-lobbaus-on-silti-onnistunutta-1.2382483
https://www.pohjalainen.fi/uutiset/maakunta/vaasa-ei-saa-viel%C3%A4-laivarahoja-kokkola-sai-satamarahaa-1.2382391
https://www.pohjalainen.fi/tilaajalle/maakunta/h%C3%A4t%C3%A4keskusp%C3%A4ivyst%C3%A4ji%C3%A4-aletaan-kouluttaa-vaasassa-risikko-tavoite-ett%C3%A4-valmistuu-kaksikielisi%C3%A4-p%C3%A4ivyst%C3%A4ji%C3%A4-1.2382480
https://www.pohjalainen.fi/tilaajalle/maakunta/jakk-vyyhdin-puolustus-uskoo-tuomioiden-kaatumiseen-hovissa-suomesta-ei-l%C3%B6ydy-toista-vastaavaa-tapausta-1.2382454
https://www.pohjalainen.fi/tilaajalle/maakunta/t%C3%A4llainen-olisi-opastettu-k%C3%A4velykierros-vaasan-rantapromenadilla-vuonna-2022-1.2382351

