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paikalliset

ITÄ-HÄME tiistaina 1. marraskuuta 2011

Autoilija kärysi
huumeista,
kaksi alkoholista
Heinola, Nastola Poliisi pysäytti sunnuntaina kello 16.50 viitostiellä Lusin suoralla Heinolassa kortittoman
28-vuotiaan hollolaismiehen,
joka puhalsi alkometriin nollat,
mutta jonka huumetesti näytti
positiivista muun muassa amfetamiinille. Miehen auto oli
katsastamaton ja verot maksamatta. Samana iltana kello 19.50 kärähti keski-ikäinen
heinolalaismies ratista Heinolan kirkonkylän Kirkkotiellä.
Alkometri näytti 0,7 promillea.
Maanantaiaamuna kello
5.14. poliisi pysäytti kortittoman heinolalaismiehen nelostiellä Nastolan Mäkelässä. Puhalluskokeen tulos oli 1,92
promillea.

Huonekalut
kelpasivat
varkaalle
Heinola Lokakuun puolivälin ja viikonvaihteen välisenä
aikana on Kauppakatu 17:ssä
murtauduttu häkkikomeroon.
Kateissa on nahkasohva, neljä
tuolia ja keittiön pöytä.

Varhaiskasvatuksen
tehtävät jakoon
Joutsa Kunnanhallitus hyväksyi sivistyslautakunnan
esityksen varhaiskasvatuksen
tehtävien uudelleen järjestelystä 1.1.2012–31.10.2015.
Varhaiskasvatusjohtaja Ritva
Lahtinen on siirtymässä osaaikaeläkkeelle. Hänelle perustettiin osa-aikainen varhaiskasvatusjohtajan vakanssi.
Jottei kunnassa olisi kahta
varhaiskasvatusjohtajaa, päätti kunnanhallitus kuitenkin
Annikki Lehdon tehtävänimikkeeksi päivähoidon johtajan. Lehto ja Lahtinen jakavat
varhaiskasvatuksen tehtävät.

Heinola lainaa
aiottua
vähemmän
Heinola Kaupunginhallitus
päätti maanantaina ottaa Nordea Pankilta 5,5 miljoonan euron kiinteäkorkoisen lainan.
Laina-aika on kolme vuotta ja
laina maksetaan kerralla takaisin.
Tämän vuoden talousarviota laadittaessa oli tarvittavaksi lainasummaksi arvioitu 5,9
miljoonaa euroa. Investointimenojen lykkääntymisen vuoksi niin suurta lainaa ei tarvitsekaan ottaa. Vanhoja lainoja
lyhennetään tänä vuonna 6,12
miljoonan euron arvosta.

Näin oikein
Lauantaina juhlinut Vierumäen Puutyöläiset ry on Puuliiton
osasto numero 165. Lehdessä
mainittu numero 169 kuuluu
Heinolan Puutyöväen osastolle, jonka jäsenet työskentelevät
etupäässä UPM:llä ja Suomen
Kuitulevyllä.
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Kuin iso
vesilintuhautomo

Taru Alén

Minttu Lavemäen odotukset lintukosteikon suhteen ovat
korkealla. Lintukoira Hilmallakaan tuskin on mitään sitä
vastaan, että siivekkäitä tulee lisää.

Heinolan Hujansalossa avataan
umpeen kasvanut lampi vesilinnuille.
Mikko Kivelä
Heinola
Konniveteen yhteydessä oleva, umpeen kasvanut lampi syntyy uudelleen. Alueelle kaivetaan
matalia kuoppia, jotka pohjapadon ansiosta täyttyvät vedellä – ja elämällä.
Kosteikon lajikirjon ja yksilömäärän uskotaan kääntyvän vahvaan nousuun.Vesilintujen ohella kosteikko
hyönteisineen hyödyttää
metsäkanalintuja.
Kosteikko sijaitsee Laviamäen tilayhtymän mailla
kantatien 46 varrella. Sen
vedenkorkeus on sama kuin
tien toisella puolella olevan
Konniveden. Ennen Konniveden säännöstelyä kosteikko oli nykyistä kuivempi.
Kosteikon kunnostus
on osa Kotiseutukosteikko-hanketta, jonka rahoitus tulee EU:n Life+-ohjelman kautta sekä Suomen
riistakeskukselta ja maaja metsätalousministeriöltä. Hankkeen tavoitteena
on kunnostaa vähintään 30
mallikosteikkoa. Niitten on
määrä innostaa maanomis-

tajia perustamaan omia kosteikkoja sekä tarjota heille
kunnostusvinkkejä.
Minttu Lavemäki, yksi tilayhtymän osakkaista, luki
kosteikkohankkeesta alan
lehdestä ja päätti kokeilla.
Ajatus on ollut esillä ennenkin. 1980-luvulla tilan silloinen omistaja Olavi Lavemäki aikoi tehdä kosteikon
niin, että puolustusvoimat
olisi räjäyttänyt siellä käytöstä poistettuja ammustarvikkeita. Hän kuitenkin luopui aikeesta.

Katsoa saa, metsästää ei

Nyt paikalla on kaivinko-

ne, joka kuorii 2,5 hehtaarin kosteikon itälaidalle sinne tänne lämpäreitä yhteensä yli puoli hehtaaria. Kosteikon vierestä on kaadettu
metsää, jotta vesi lämpenee
nopeasti.
– Vesimokkiaiset viihtyvät
paremmin lämpimässä vedessä, perustelee riistanhoidonsuunnittelija Veli-Matti Pekkarinen. Hän vastaa
kosteikkohankkeesta ItäSuomen alueella.
Kosteikon etelälaidalle
tehdään luonnonmukainen
pohjapato, joka nostaa ve-

Veli-Matti Pekkarinen (vas.) lupaa, että nyt rujon näköisellä paikalla on ensi kesänä kosteikko täynnä elämää. Oikealla Teemu Lamberg, kaivinkoneen puikoissa Teemu Kiiski.

”Ellei pienpetoja
pidetä kurissa,
kosteikosta tulee
niille ruokalautanen.”

denpintaa 30 senttiä. Veden
alle jäävä sammal ja hei-

nä hajoavat biomassaksi,
”mokkiaisten” eli selkärangattomien ravinnoksi.
Vesilinnuilla on mitä
syödä.
Elämää kuhisevia matalia
kosteikkoja pidetään luonnon monimuotoisuuden
huippupaikkoina.
Kosteikot suodattavat kiintoainesta ja ravinteita, joita

metsästä huuhtoutuu aina.
Hujansalon kosteikon valuma-alue on 450 hehtaaria.
– Kosteikosta hyötyvät
myös metsäkanalinnut, joitten poikasille ne tarjoavat hyönteisiä ravinnoksi,
Pekkarinen sanoo. Kosteikot ovat kerttulintujenkin
mieleen.
Kosteikko voidaan tarvit-

taessa kuivattaa pohjapadon kautta.

Kosteikkojen kunnostamisesta hyötyvät myös kalat.
Kosteikossa elävät hauet
saavat pohjapadon kautta
kaverikseen varsinkin särkikaloja. Kalat kilpailevat
samasta ravinnosta vesilintujen kanssa.

Kaupunginhallitus Tita
Rinnevaaran takana

Jotakin siellä on sitten kin

Komoselle
myönnettiin ero
21.10. 2012.

Moni Seminaarin koulun opettajista ja
oppilaista oireilee sisäilman vuoksi.

Jorma Kaunojärvi
Heinola
Kaupunginhallitus esittää
valtuustolle, että kaupunginjohtaja Hannu Komoselle myönnetään ero virastaan
21.10. 2012 lukien eläkkeelle
siirtymisen johdosta. Samalla kaupunginhallitus teki
esityksen, että kaupunginvaltuusto valitsisi uudeksi
kaupunginjohtajaksi valtiotieteiden maisteri, MBA, Pyhäjärven kaupunginjohtajan
Tita Rinnevaaran.
Rinnevaara omaa laajaalaisen koulutuksen ja kokemuksen kunnallishallinnosta. Kaupunginjohtajan vaalia valmistellut työryhmä esitti Rinnevaaraa
yksimielisesti.

Kaupunginhallituksessa
Matti Seppä (vas/sit) teki esityksen, ettei ketään nimettäisi ehdolle, vaan valtuuston annettaisiin vapaasti valita tarjolla olevista hakijoista. Hän ei kuitenkaan saanut
kannatusta ehdotukselleen,
joten se raukesi.
Kaupunginhallitus päätti samalla, että virkasuhteessa noudatetaan kuuden
kuukauden koeaikaa ja että palkkauksesta päätetään
myöhemmin erikseen.
Alun perin kaupunginjohtajan virkaa haki yhdeksän
henkilöä, joista neljä kutsuttiin kuultavaksi. Yksi hakijoista perui hakemuksensa hyvissä ajoin.
Valtuusto tekee päätöksen
uuden kaupunginjohtajan
valinnasta 14. marraskuuta. Itä-Hämeen saamien tietojen mukaan valtuustossa
varaudutaan suljettuun lippuäänestykseen, sillä muillakin kandidaateilla on kannatusta ryhmissä.

Kaisa Hako
Heinola
Seminaarin koulun sisäilmamörköä ei voi lakaista
maton alle, sen verran suurelta se vaikuttaa. Koulu
teetti vanhempainryhmän
tuella oppilaiden vanhemmille ja henkilökunnalle lokakuussa kyselyn, jonka tuloksista ilmenee, että oireita on yli puolella oppilaista,
ja henkilökunnalla sitäkin
enemmän.
– Oireet ovat sangen ilmeisiä, sanoo koulun rehtori Martti Rauhala.
Koulun tilanteesta pidettiin maanantaina palaveri.
Sen kutsui koolle Heinolan
kaupungin henkilöstöjohtaja Sinikka Malin, johon
koulun huolestunut henkilökunta oli ottanut yhteyttä.

Läsnä oli työterveyshuollon,
teknisen toimen, ympäristötoimen ja sivistystoimen väkeä, poliittisia päättäjiä sekä Martti Rauhala.

Kyselyn perusteella ilmen-

nyt oirehtijoiden määrä yllätti kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiän.
– Aiemmin on ollut tiedossa, että henkilökunnalla on
jonkin verran oireita, hän
sanoo.
Viime keväänä koulun
ulkoseinän eristeistä löytyi mikrobeja. Seuraavaksi
otetaan mikrobinäytteitä sisäilmasta ja tutkitaan, haihtuuko muovimattojen liimoista liuottimia. Elokuussa otetuissa rakenteiden lisänäytteissä mikrobeja ei
löytynyt, ja keväälläkin niitä löytyi vain yhdestä pai-

kasta. Se tekee korjaustoimenpiteiden suuntaamisesta vaikeaa.
– On vähän epävarma olo
siitä, missä se vika loppujen
lopuksi on, toteaa Hyytiä.
– Ei voi korjata mitään,
ennen kuin löytyy jokin
syy. Se voi olla myös monen osatekijän cocktail: jonkin verran mikrobeja, matoista liukenevia orgaanisia yhdisteitä ja mineraalivillaa ilmastointikanavista,
hän pohtii.
Kaikesta huolimatta Hyytiä ei vielä veisi koulun väkeä väistötiloihin.
– Tilanne otetaan vakavasti, todella pyritään selvittämään, missä vika on, hän
vakuuttaa.

Rehtori Martti Rauhala toteaa, että palaveri lunasti
paikkansa.
– Paikalla oli juuri niitä henkilöitä, joiden virkaan tai tehtäviin asia kuuluu. Tyytyväinen voin sanoa

”Ei voi korjata
mitään, ennen kuin
löytyy jokin syy.”

olevani sitten, kun varmasti
näen, että jotakin tapahtuu,
hän sanoo.
Seminaarin koululaisten
huoltajia on informoitu sitä mukaa kun asia on saanut uusia käänteitä.
– Koulun kuukausitiedote ilmestyy tällä viikolla.
Huoltajat saavat aiheesta
tarkempaa tietoa, Rauhala
sanoo.

Kalaa suurempi riski ovat
pienpedot. Minttu Lavemäen mukaan alueella on varsinkin minkkejä.
– Ellei pienpetoja pidetä
kurissa, kosteikosta tulee
niille ruokalautanen, Pekkarinen sanoo. Maanomistaja
sitoutuu hoitamaan pienpetojen pyyntiä viisi vuotta.
Mallikosteikon kaivutyön

Veli-Matti Pekkarinen tähdentää, että kosteikkoja kunnostetaan ennen muuta vesilintujen poikastuotannon
turvaamiseksi.
– Ei näistä mitään tappomonttuja tehdä, hän sanoo.
Se on lähtökohta myös Laviamäen yhtymän kosteikolla: siellä ei metsästetä. Muuten
luonnosta kiinnostuneet Minttu Lavemäki sen sijaan toivottaa tervetulleiksi Hujansaloon.
Hän on suunnitellut rakentavansa kosteikon laitaan lintu-

tornin sekä kosteikkoa kiertävät
pitkospuut.
– Uskon, että alueesta tulee
kaunis, hän sanoo. Alueella käy
jo nyt lintuharrastajia.
Yhtymän mailla kantatien toisella puolella on toinenkin kosteikoksi kunnostettavissa oleva
alue. Sen vieressä olevaa niemeä on haettu perinnebiotoopiksi. Biotoopin hoitajiksi on tulossa lampaita.
– Kaksi kosteikkoa ja perinnebiotooppi, se olisi hienoa, Lavemäki sanoo.

kustannuksiin maanomistajan ei tarvitse osallistua.

tajat ovat kunnostaneet
kosteikkoja omin päin. Hän
suosittelee silti kysymään
neuvoja.
– Yleisin virhe on, että
kuopista tehdään liian syviä tai suoraviivaisia.
Heinolasta katsottuna
seuraavaksi lähin mallikosteikko tulee Suomenniemelle Etelä-Karjalassa.

Kosteikon perustamiseen on
mahdollista saada rahoitusta muualtakin, muun muassa Kemera-tukea.
Riistanhoidonneuvoja Teemu Lamberg Riistakeskus Etelä-Savosta tietää, että monet maanomis-

Armi Salonen
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Jenny Pystynen avaa oman
putiikin marraskuussa
heinola Jenny Pystynen ryhtyy myymään Gloomy moon
-tuotemerkkinsä tuotteita Heinolaan Siltakadun ja Kauppakadun kulmaukseen avattavassa liikkeessä. Myymälä on tarkoitus avata marraskuun puolivälissä. Samassa yhteydessä
tulee toimimaan myös Pystysen oma ompelimo.
Pystynen valmistaa Gloomy moon -tuotemerkillä muun
muassa vaatteita, koruja. kodintekstiilejä ja sisustustarvikkeita. Osa tuotteista on tehty kierrätysmateriaalista.
Pystynen on markkinoinut Gloomy moon -tuotteita nettikaupan kautta vuodesta 2009 lähtien. Tänä vuonna tuotteita on ollut myytävänä myös muutamilla jälleenmyyjillä.

Musiikkiopiston taloudenhoito
sivistystoimelle
Heinola Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se
myöntäisi Heinolan musiikkiopistolle sen anoman 51 000
euron lisämäärärahan henkilöstökuluihin.
Samalla kaupunginhallitus määräsi konsernihallinnon valmistelemaan musiikkiopiston taloudenhoidon siirtämistä
opistolta sivistystoimen yhteyteen. Musiikkiopiston menolisäys on luonteeltaan sellainen, ettei henkilöstömenoista voida säästää opetuksen kärsimättä.
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle myös 1,5 miljoonan
lisämäärärahan myöntämistä sosiaalipalveluihin ja 259 000
euron määrärahan myöntämistä erikoissairaanhoidon ostopalveluihin.
Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarviota esitetään muutettavaksi niin, että ympäristötoimen menoihin hyväksytään 22 500 euron lisäys ja rakennusvalvonnan menoihin 27 500 euron lisäys. Koska rakennusvalvonnan tulot
ovat lisääntyneet 103 000 eurolla, on se syytä ottaa huomioon menojen katteena.

Vierumäen liikenneasemasta
solmitaan maankäyttösopimus
Heinola Kaupunginhallitus esittää valtuustolle Vierumäen
liikenneaseman päivitetyn asemakaavan hyväksymistä. Samalla päätettiin hyväksyä maankäyttösopimuksen laatiminen liikenneasemaa puuhaavan Kausalan Matkakeidas oy:n
kanssa. Vierumäellä on kyseessä asemakaavan laatiminen
yksityisen omistamalle maalle Vääksyntien ja moottoritieliittymän väliseen kulmaukseen. Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana siitä ei tehty yhtään huomautusta. Lausuntoja saatiin neljä kappaletta, joista ELY-keskuksen lausunnolla
oli vaikutusta jalankulun järjestelyyn alueella.
Rakennusoikeus on arvostettu Vuohkallion alueelle laaditun maankäyttösopimuksen mukaan. Vierumäen asemapaikan luonne vastaa pitkälti Vuohkallion tilannetta. Maanomistaja maksaa maankäyttösopimuksen mukaan
kaupungille yhdyskuntarakentamisen kustannuksia noin
39 500 euroa.
Kaupunki toteuttaa kaavassa esitetyn Tervalammentien
katualueen vuonna 2012 siltä osin kuin se on liikenneasemalle tarpeen.
Kaupunginhallituksessa Matti Seppä (vas/sit.) esitti asian
palauttamista valmisteluun. Kun hän ei saanut kannatusta,
hän jätti päätökseen eriävän mielipiteensä.

EM-ammuntojen kustannuksille
pantiin katto
Heinola Vierumäellä järjestetään tulevassa helmikuussa ilma-aseiden EM-kilpailut. Suomen Ampumaurheiluliitto
on esittänyt Heinolan kaupungille yhteistyötä kilpailujen järjestelyissä.
Liitto haluaa Heinolan kaupungin pääyhteistyökumppanikseen kisoissa ja toivoo 25 000 euron avustusta, 150 kisamaskottia, lisäbussivuoroja keskustan ja Urheiluopiston välille, vip-tilaisuutta ja markkinointipanoksia sekä palkintoja.
Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun ja rajoittaa yhteistyöstä aiheutuvat menot korkeintaan
25 000 euroon.

Joutsan veroprosentti
säilynee ennallaan

Mitään ei näy ulospäin, mutta tässä luokkahuoneessa tulee huono olo. Käytöstä pois olevaa luokkaa esittelevät Jaana Ropponen ja Anna-Leena Tiainen.

Joutsa Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Joutsan tuloveroprosentti 19,50 säilytetään ensi vuonna ennallaan. Nykyinen veroprosentti on otettu käyttöön vuonna
2010 oltuaan sitä ennen tasan 19 prosenttia.
Kunnanhallitus käsitteli maanantaina myös kiinteistöveroprosentteja päättäen esittää valtuustolle niidenkin pitämistä ennallaan. Näin pääasiassa vakituiseen asumiseen
käytettävien rakennusten kiinteistövero vuodelle 2012 olisi 0,60, muuhun kuin vakituiseen asumiseen käytettävien
rakennusten veroprosentti olisi 1,20 ja yleinen kiinteistöveroprosentti tasan yksi.

