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Kotimaa
Karstula

Keuruu

Honkarakenteen uusi
halli pian rakenteille

HubiMessut houkuttelee Keuruun jäähallille yli 60 yritystä

Karstulan kunta valmistelee ripeästi teollisuushallin rakentamista Honkarakenteen käyttöön.
Rakennustyöt pyritään käynnistämään mahdollisimman nopeasti, jotta noin 4 000 neliömetrin
tilat olisivat valmiina yrityksen
käytössä jo lokakuun lopussa.
Kunnanhallitus päätti maanantaina delegoida aikataulusyis-

Joulupukki pelmahtaa lauantaina Keuruun jäähalliin Hubikbulevardille avaamaan kaikkien
aikojen ensimmäiset HubiMessut. Seurakseen ja ympärilleen
hän saa ainakin yli 60 paikallisen tai lähiseutulaisen yrityksen
väkeä ja rakennusmestarihahmo
Timo Harjakaisen.
– Yrityksemme tehtävä on pyrkiä lisäämään työtä kaikille täkäläisille yrityksille, ja messutkin

tä päätösvallan rakentamisvaiheen urakkasopimuksista kunnanjohtajalle ja tekniselle johtajalle. Kehittämisyhtiö kilpailutti
hankkeen suunnittelun, ja kunnanhallitus hyväksyi tehtyjen sopimusten siirron kunnan nimiin.
Hallin kustannusarvio on 4
miljoonaa euroa, josta valtion
investointituki kattaa miljoonan.

palvelevat sitä tarkoitusta. Ajatus on, että keuruulaiset pääsevät
tutustumaan seudun yrityksiin
ja yritykset tutustuvat toisiinsa,
esittelee Hubik Oy:n toimitusjohtaja Sari Saarinen (kuvassa kesk.).
Hubik on 13 yrittäjän yhteinen
yritys. Sen toimijoihin kuuluva Jani Teppo (kuvassa oik.) kuvailee lauantaista tapahtumaa
”asiamessuiksi”. Näytteilleasettajien joukossa on esimerkiksi

Vanhasta kaatopaikasta
moottoriurheilukeskus?
Keuruun Talvisalon käytöstä
poistetulle kaatopaikka-alueelle
suunnitellaan moottoriurheilukeskusta. Kaupungin ja paikallisten auto- ja moottoripyöräharrastajien ja -ammattilaisten
tavoite on, että muutaman kilometrin päähän Keuruun keskustasta saadaan harjoitus- ja
kilparadat motocrossia, kartingia, rallisprinttiä, rallicrossia, pienoisautoilua ja ajo-opettelua varten.
Kaupungin vapaa-aikapäällikkö Heli Peltola kertoo ajatuksen moottoriurheilukeskuksesta muhineen jo vuosia. Nyt sen
toteutuminen on niin pitkällä,
että taustaselvitykset toimintamalleineen ja toimijaorganisaatioineen on tehty ja ympäristölupahakemus tarvittavine selvityksineen jätetty.
– Tulevaisuus osoittaa, mitä kaikkea Talvisalon moottoriurheilukeskukseen voisi tulla.
Kaupungilla on nyt joka tapauksessa osoittaa paikka tällaiselle
toiminnalle. Kuvio mennee niin,
että kunhan ympäristölupa on
saatu, on asia kaupungin osalta
selvä, ja jatkoa ryhtyy viemään
eteenpäin mahdollisesti perustettava yhtiö tai yhdistys.
Sitä, milloin keskus voisi olla
toiminnassa, ei Peltola uskalla
juurikaan veikkailla.
– Mutta varmaankaan ei vielä
tälle kesälle onnistu.
Siitä, lähteekö kaupunki millään tavoin mukaan itse keskuksen toimintaan, neuvotellaan Peltolan mukaan tuonnempana. Hän toteaa Keuruulla
olevan paljon moottoriurheilijoita, ja useat tahot ovat olleet aktiivisesti ideoimassa keskusta.
Vs. ympäristönsuojelusihteeri Jaana Leppänen kertoo Talvisalon kaatopaikan käytöstäpoiston alkaneen vuonna 2007. Nyt
alue on maisemoitu ja loppukatselmus järjestetty.

olen huomannut itsekin tutustuneeni aivan uusiin paikallisiin
tekijöihin. Kaiken kaikkiaan haluamme järjestää tapahtuman
”otetaan rennosti” -tyyliin, hubiklaisittain, Teppo linjaa.
Kävijätavoitetta järjestäjät
eivät ole messuille asettaneet,
mutta silti uuden tapahtuman
vastaanotto jännittää hitusen.
Hubimessut pidetään Keuruun jäähallissa lauantaina 18.5. kello 10–16.

Vanha Haapaniemen
koulu kuukaudessa
maan tasalle
Viitasaari
Mari Waali

Talvisalo: Keuruun kaupunki hakee tarvittavaa ympäristölupaa. Alueelle voisi tulla radat muun
muassa motocrossiin, ralliin ja ajoharjoitteluun. Ajamaan tuskin päästään tämän kesän aikana.
Päivi Liimatainen

Keuruu
Päivi Liimatainen

asumis-, rakentamis-, puutarha-, sisustamis- ja hyvinvointipalveluja tarjoavia yrityksiä.
Tiedonjaon lomassa nautitaan
Harjakaisen eli näyttelijä Aku
Hirviniemen hupailuista, Keuruun Serena -kuoron show’sta,
lasten puuha-osaston menosta
ja taontanäytöksistä.
– Messuille on tulossa melkoisia osastoja, myös kimpassa tehtyjä! Tapahtumaa kootessamme

Viitasaaren keskustan katukuva muuttuu melkoisesti, kun Haapaniemen vanha
alakoulurakennus puretaan.
Purkutyöt koulun tontilla
ovat olleet käynnissä parisen
viikkoa. Koulun laajennusosa
on jo purettu, samoin vuonna 1959 rakennetun koulun
asuntopääty.
Koulun paikalle nousee
muistisairaiden palvelukoti. Tontin toiselle laidalle
rakennetaan puolestaan vaikeavammaisten palvelukoti.
Haapaniemen koulurakennuksen ongelmista uutisoitiin koko 2000-luvun alku.
Ensin koulun vuonna 1992
valmistuneesta laajennusosasta löytyi kosteutta, hometta ja rakennusmateriaalien hajoamistuotteita, mistä
seurasi korjausremontti toisensa jälkeen. Purkutöiden
yhteydessä ongelmia paljastui
lisää. Rakennusvirheitä epäiltiin, mutta ne luokiteltiin
”sen ajan rakennustavaksi,
joka myöhemmin on osoittautunut vääräksi”.
Laajennusosan ongelmal-

linen tasakatto korjattiin ja
katolle rakennettiin puuttuvat räystäät ja rakennuksen ympärille puuttuvat salaojat. Oppilaiden ja henkilökunnan pahentunut oireilu
sekä vanhalta puolelta paljastuneet lisäongelmat saivat
kuntapäättäjät lopulta päätymään kokonaan uuden
koulun rakentamiseen. Uusi Haapaniemen koulu valmistui elokuussa 2011.
Homekoulun paikkaamiseen upposi 2000-luvulla arviolta 200 000 euroa.
Koulurakennuksen purkaminen ei ollut läpihuutojuttu
Viitasaarella. Tyhjilleen jääneeseen rakennukseen toivottiin yritystoimintaa. Muun
muassa lastenkotiyrittäjän
kanssa neuvoteltiin toiminnan aloittamisesta. Valtuustossa rakennus päätettiin kuitenkin lopulta purkaa. Päätös
syntyi yhden äänen enemmistöllä.
Purkutöitä urakoiva helsinkiläinen Purkupiha Oy lajittelee purkujätteen ja tontti
tyhjennetään toukokuun aikana. Osa murskeesta päätyy uuden koulukeskuksen
kaukalon ja palloilukentän
pohjamassaksi.

Lyhyesti
Toivakka

kona alkuperäisen hinnan ja
alennetun hinnan erotuksen.

Toivakka kauppaa
Saarisen tontteja
alennushintaan

Tälle Talvisalon entisen kaatopaikan maisemoinnissa syntyneelle suurelle kumpareelle voisivat moottoriurheilukeskuksen tapahtumien katsojat nousta, esittelee Keuruun vs.
ympäristönsuojelusihteeri Jaana Leppänen. Itse kulkupeleille on tarkoitus rakentaa ratoja mäkeä ympäröivään maastoon.

Moottoriurheilukeskus
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– Ympäristölupahakemusta varten on tehty esimerkiksi

melu- ja ympäristökuormitusselvitykset. Niiden pohjalta on
päädytty siihen, että lähimpien
naapureiden suuntaan rakennettaisiin meluvalli. Lähimpään
taloon on matkaa 600 metriä.
Naapureita kuullaan lupahakemusvaiheessa ympäristönsuojelulain mukaisesti.
Hakemuksessa todetaan, että moottoriradan rakentaminen
siistii alueen maisemaa ja parantaa sen liikenneturvallisuutta.

Leppänen muistuttaa, ettei ratoja suinkaan tehdä kaatopaikan maisemoinnissa syntyneelle
suurelle kumpareelle, vaan sitä
ympäröivään maastoon. Ruohottunut mäki voisi palvella
katsomona.
Päätöksen ympäristöluvasta tekee Keurusselän ympäristönsuojelujaosto. Leppäsen mukaan hakemuksesta on pyydetty
lausunto myös Keski-Suomen

ely-keskukselta, joka valvoo
edelleen vanhaa kaatopaikkaaluetta.
Hakemuksessa on mukana epävirallisen moottoriratahanketyöryhmän selvitys mahdollisesta tulevasta toiminnasta.
Suunnittelutyöhön ovat osallistuneet muun muassa Keuruun
Urheiluautoilijat, Maastomotoristit ry. ja Keuruun Autokoulu.
Keuruun UA:n varapuheenjohtaja ja ralliautoilija Tomi Tu-

kiainen toteaa työryhmän ryhtyvän varsinaisten suunnitelmien tekoon vasta, kun ympäristölupapäätös on saatu.
Hakemukseen on merkitty
alustavasti viisi rataa: 1,5-kilometrinen motocrossiin ja kelkkailuun, 0,8–1-kilometrinen
kartingiin, noin 2,8-kilometrinen ralliin ja rallisprinttiin,
noin 1-kilometrinen rallicrossiin ja jokamiesluokkia varten
sekä alue pienoisautoilulle.

Hankasalmi

Toivakan kunta vauhdittaa
tonttikauppaansa alekampanjalla. Kunnanvaltuuston
päätöksellä Saarisen alueella myynnissä olevan kahden
tontin hintaa lasketaan 50
prosenttia. Tonttien uudet
hinnat ovat nyt 4 170 ja 5 421
euroa. Alennetut hinnat ovat
voimassa elokuun loppuun.
Alennus edellyttää, että
kauppakirjat tonteista allekirjoitetaan syyskuun loppuun
mennessä ja rakennuslupa
tontin asuinrakennukselle
haetaan marraskuun loppuun
mennessä. Mikäli luvan hakeminen siirtyy, joutuu ostaja maksamaan kunnalle sak-

Kihveli soikoon
-tapahtumalle
20 000 euroa tukea
Kunta tukee Hankasalmella ensi kesänä jo 18. kertaa
järjestettävää Kihveli Soikoon
-festivaalia 20 000 eurolla.
Avustus myönnetään suurtapahtumien järjestämiseen
tarkoitetusta avustusbudjetista. Lisäksi kunnanhallitus
päätti myöntää Kihveli Soikoon Hankasalmen Asemalla! -hankkeen kuntalainan
takaisinmaksuun jatkoaikaa elokuun loppuun saakka. Laina on suuruudeltaan
19 040 euroa.

Saarisuon kosteikko komistuu monikäyttöiseksi alueeksi
Vesilintualue: Metsästysseura
ideoi muutoksia, teki tornin,
ylläpitää kosteikkoa ja pääsee
metsästämään syksyllä.
Viitasaari
Jaana Räihälä
Teerilammen jahtimiesten aloitteesta Saarisuon vanha turpeennostoalue on muuttunut virkistysalueeksi retkeilijöille ja pesimispaikaksi vesilinnuille. Käyttö
on suunniteltu niin, että Oinaskyläntien varressa Viitasaaren
itäpuolella lähellä Vesannon rajaa sijaitsevalle näkötornille on
helppo tulla.
Muutos perustuu kahteen eri

hankkeeseen. Kosteikon virkistyskäyttöä lisäävät viime kesän
ja syksyn aikana rakennettu näkötorni, grillikota, kuivakäymälä ja ilmoitustaulu. Suon omistaa Vapo, joka osin myös rahoitti rakentamista. Hankkeeseen
saatiin myös maaseudun kehittämiseen tarkoitettua Leader-rahaa.
Kosteikkohanke toteutettiin
yhteistyössä Vapon ja Suomen
Riistakeskuksen hallinnoiman
kotiseutukosteikko Life-hank-

Päivi Leivonen-Majaniemi

Saarisuon vanha turpeennostoalue on muuttunut ennallistamistöiden jälkeen pesimispaikaksi vesilinnuille.
keen kanssa. Vapolla on ennallistamisvelvollisuus, ja se vastasi mallikosteikkohankkeen

kaivutöistä.
Metsästysseura säätelee metsästystä ja valvoo kosteikkoa,

säätelee vedenpintaa ja tekee
tarvittavat kunnostukset. Se
myös metsästää lintuja uhkaavia minkkejä ja supikoiria.
Jahtimiesten sihteeri Antti Paanasen mukaan metsästys alkaa syksyllä. Vaikka monet pitävät ristiriitaisena, että
metsästäjät perustavat kosteikon vesilinnuille ja metsästävät niitä, molemmat tukevat
toisiaan.
Suoalue on kosteikkona nuori.
Ensimmäinen tavoite on saada
alueelle pesivää ja sille palaavaa
lintukantaa. Lähellä on HeinäSuvannon Natura-luonnonsuojelualue, jolle tulevat linnut käyvät myös Saarisuolla.
– Metsästystä rajoitetaan Riistakeskuksen ohjeiden mukaan.
Alueella ei voi metsästää jatku-

vasti, vaan joko kerran viikossa
tai muutamina päivinä, Paananen ennakoi.
Riistakeskukselle tehtävän
lintulaskennan metsästysseura
on vastuuttanut jyväskyläläiselle
lintuharrastaja Hannu Ryynäselle. Tornien taistelussa 4. toukokuuta näkötornilta havaittiin
46 lintulajia.
Vesilintujen laskentapiste perustetaan kaikille mallikosteikoille. Niillä tehdään pari- ja
poikuelaskentojen lisäksi loppukesän lintulaskenta ennen metsästyskauden alkua ja saalisseuranta metsästyskauden ajalta.
Turpeennosto loppui Saarisuolla kymmenisen vuotta sitten. Yli 60 hehtaarin suon etelälaidalla sijaitseva 18,5 hehtaa-

rin kosteikko oli muuta maata
alempana, ja vesi kertyi siihen
luonnostaan. Avoveden määrää
lisättiin kahdella patoalueella,
joiden välistä veden määrää säädellään rummuilla.
Kotiseutukosteikkohankkeessa on 47 mallikohdetta, joiden
yhteispinta-ala on 190 hehtaaria.
Keski-Suomessa on toteutettu Saarisuon lisäksi Isoniitty ja
Peräneva Karstulassa.
Riistanhoidonsuunnittelija
Veli-Matti Pekkarinen tekee
kosteikkosuunnitelmat KeskiSuomessa.
– Pohjoinen Keski-Suomi on
mallinnettu. Toivottavasti eteläiseen Keski-Suomeen saadaan
kohde. Yli puolet Euroopan telkistä ja koskeloista pesii Suomessa, eli kosteikot ovat tärkeitä.

Ne parantavat pintavesien laatua, ja tämä lisää monilajisuutta, Pekkarinen arvioi.
Saarisuon kosteikko on merkittävä laajuutensa takia.
– Se voisi olla kaksi kertaa
isompi, mutta Vapo kokeilee
puunkasvatusta kuivalla osalla. Siellä on nauru- ja pikkulokkikolonia. Ne ovat pienpetopoliiseja, jotka äänellään turvaavat
muiden lintujen pesimisrauhaa.
Metsähanhia on nähty myös.
Suojelullinen metsästys ei ole
uutta Viitasaarella. Lähellä sijaitseva Heinä-Suvanto on arvioitu
kansainvälisesti merkittäväksi
kosteikoksi.
Vuonna 1995 siitä tuli vapaaehtoinen suojelualue, jonka hoidoksi ja käytöksi on sovittu metsästys.

