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Lautakunta
hoputtaa Hopeasilta-ratkaisua
HEINOLA Heinolan sosiaali- ja
terveyslautakunta jakaa Heinolan
eläkeläis- ja seniorijärjestöjen
näkemyksen siitä, että ratkaisua
vanhainkoti Hopeasillan tulevaisuudesta ei enää pitkitetä ja toivoo asian ratkeavan viimeistään
syyskuussa. Harkinnassa on ollut
muun muassa tilojen laajentaminen. Vanhainkodin käytettävyysselvityksen on määrä valmistua
tämän kuun aikana.
Eläkeläisjärjestöt toivovat
kaupungilta tiloja harrastustoimintaansa varten. Keskiviikkona
kokoontunut lautakunta esittää,
että kaupunginhallitus nimeäisi
tarkoitusta varten työryhmän.
Se kannattaa myös järjestöjen
ehdotusta järjestää yhteistilaisuus ikääntyneitä edustavien
järjestöjen ja nuorisovaltuuston
kesken ja heittää pallon sivistyslautakunnalle.

Määrärahaa
keskuspuistolle
ehtolausekkeella
JOUTSA Joutsan kunnanvaltuusto hyväksyi maanantaina
suunnitelman, jonka mukaan
Perttulanojan alueelle, peruntuneen elämyspuistohankkeen
tilalle rakennetaan kevyenliikenteenväylien lisäksi keskuspuisto.
Puiston kokonaiskustannukset
ovat noin 210 000 euroa.Hankkeelle myönnetään 90 000 euroa
lisämäärärahaa sillä ehdolla, että
hankkeelle saadaan Pohjanmaan
ELY-keskuksen 69 000 euron
avustus. Alueella on ehditty
tehdä puiston rakentamiseen tähtääviä toimia. Puistoksi aiotulla
alueella on nyt valmis sadevesiviemäröinti ja maansiirtotöistä
suuri osa on valmiina.

HEINOLA
 Heinolan teknisessa lautakunnassa käsiteltiin keskiviikkona
muun muassa seuraavia asioita.
 Veljeskylässä kaava-alueella
asuinkiinteistön omistava henkilö on kannellut ELY-keskukseen,
koska kaupunki ei ole suostunut
rakentamaan kiinteistölle vesijohtoa ja viemäriä. Lautakunta
toteaa, että kiinteistö ei kuulu
vesihuollon toiminta-alueeseen.
Omistaja vaatii, että hänen liittymismaksunsa olisi sama, joka
oli voimassa hänen ensimmäisen
hakemuksensa aikana 2009.
 Heinolan kirkonkylässä
omakotitalon omistajat vaativat
kaupungilta 20 000 euron korvausta, koska käyttöveden paine
on ollut vuosia alhainen. Siitä
on aiheutunut muun muassa
pesukoneen rikkoutuminen.
Lautakunta torjuu vaatimuksen,
joka sen mielestä on huonosti
perusteltu ja kohtuuton.
 Heinola osallistuu Hartolan ja
Sysmän kanssa kuntakeskusten
välisen seudullisen ostoliikenteen
hankintaan.
 Kangastien ja Teerentien
kunnostaminen voi alkaa. Rahat
ovat olemassa ja lautakunta
hyväksyi suunnitelman.
 Tekninen, maaseutu- ja ympäristö- ja rakennuslautakunta
sekä kaupunkikuvatoimikunta
tekevät matkan Tampereen
asuntomessuilla elokuussa.

Minttu Lavemäki haaveilee kosteikon levittämisestä tien
toiselle puolelle.

Ruovikko
kuhisee
elämää
Laviamäen tilan
kunnostettu
kosteikko on
löytänyt asukkaat.
Anni Jylhä
Heinola
Ruovikosta kuuluu aika ajoin iso molskahdus,
kun kala pulahtelee pintaan Kouvolantien varteen
perustetussa kosteikossa.
Minttu Lavemäki katselee
maitaan ja kertoo uudesta
lintukodosta.
– Keväällä minulla oli hirveä epäluulo, että jos siellä ei ole ruokintaviljaa lin-

nuille, niin miten ne jäävät
tähän.

Lavemäen iloksi moni lintulaji näyttäisi ottaneen
kosteikon omakseen. Viime syksynä kunnostetuissa lammikoissa polskii nyt
monenmoisia lintuja. Siellä
on nähty kurkia, taveja, rantasipejä, punasotkia, härkälintuja ja koskeloita.
– Moni lintulaji on keväällä pysähtynyt tässä tai valinnut eri paikan pesinnälle, mutta moni on myös jäänyt. Perhosia on hirvittävästi ja kalasääksi näkyi joskus
useita kertoja päivässä.
Kaikkein koskettavin hetki
oli, kun tundrametsähanhet
pysähtyivät tähän pitkäksi
aikaa, Lavemäki muistelee.

Viime syksyn kaivelun jäljet ovat peittyneet vehreyteen, kun moninainen kasvillisuus ja
eliöstö levittäytyivät Laviamäen kosteikolle.
Lammen keskelle on kasattu maakumpuja, joiden
päällä sojottaa vinoja koivuntaimia. Saarekkeet ovat
tarkoitettu turvaamaan
lintujen pesimärauhaa
supikoirilta.
Lavemäki on perustanut
ruokintapaikan supikoirille
kauemmas kosteikosta, jotta ne eivät vaivautuisi sorsanmunille. Riistakamerassa usein näkynyt supikoira
nimettiin Teuvoksi.

– Yritin kätkeä palsternakan kalan sisään, mutta
ei Teuvo syönyt sitä, Lavemäki nauraa.
– Sitten ajattelin, että pistän vettä purkkeihin ja kaloja sinne. Kun se sulaa keväällä hiljakseen, niin siinä
on Teukalle pitkäksi aikaa
puuhaa.

Kosteikon pohjoispuoleisesta
metsästä löytyy myös ruokintapaikka hirville ja peu-

roille. Varsinaiseen lintujen
ruokintapuuhaan Lavemäki ei kuitenkaan aio ryhtyä, sillä niiden on tarkoitus tulla toimeen omin nokkineen. Kosteikkoa ei oltu
rahoitusta myönnettäessä tarkoitettu kaupallisiin
jahteihin. Vaikka Lavemäki harrastaa itsekin metsästystä, kosteikosta on nyt
tullut hänelle niin rakas, ettei hän edes toivoisi siellä
metsästettävän.

Asikkalalta rohkea veto
Armi Salonen

Sote-palvelut
yhdessä Heinolan
kanssa tai jopa
ulkoistaen.
Mikko Kivelä
Itä-Häme
Asikkala harkitsee peruspalvelukeskus Oivasta irrottautumista ja palvelujen tuottamista
esimerkiksi Heinolan kanssa.
Äärivaihtoehtona on sosiaali- ja terveyspalvelujen
ulkoistaminen.
Konsulttitoimisto Nordic
Healthcare Group (NHG)
selvittää palvelujen eri järjestämisvaihtoehdot niin, että valtuusto voisi tehdä päätöksiä jo elokuun lopulla.
– Rankka toimenpide,

kun kuitenkin olemme mukana yhteistoiminta-alueessa, myöntää hallituksen
puheenjohtaja Tarja Tornio
(kesk.). Kunta ei kuitenkaan
voi vain seurata sivusta, kun
kustannukset nousevat.
Kysymykseen yhteistyöstä Heinolan kanssa Tornio ei
ota kantaa ennen konsulttien arviota.
Valtuuston puheenjohtaja
Harri Nordström (kok.) vierastaa kiireistä aikataulua.
Kunta on osoittanut Oivan
epäkohdat, ja ne on luvattu
poistaa.
– Oivalle on annettava aikaa korjata asiat, Nordström
sanoo ja odottaisi syksyyn.
Palvelujen yksityistäminen
olisi ”tosi iso päätös”, se vaatisi sulattelua.
NHG ei halua kommentoida keskeneräistä
selvitystyötä.

perusterveydenhuollon yksikön. Asikkala sopisi yhä
kumppaniksi.
Yhteistyötä on syytä pitää esillä, sillä Larjo ei usko sairaanhoitopiirien
lakkauttamiseen.
– Pähkähullu ajatus. Siinä yritetään vain mutkien
kautta panna kuntia yhteen.

Jaakko Larjon mielestä yhteistyötä on syytä pitää esillä,
mutta ei usko sairaanhoitopiirien lakkauttamiseen.
Muissa kunnissa asikkalalaisten selvitystyötä pidetään epäluottamuksena Oivaa kohtaan.
– Kaikki vaihtoehdot on
kartoitettava. Emme voi mitään, jos joku siitä pahoittaa mielensä, kunnanjohta-

ja Juri Nieminen sanoo.
Heinolan johtava ylilääkäri Jaakko Larjo pitää
asikkalalaisten vetoa mielenkiintoisena. Heinola esitti sote-yhtymää perustettaessa, että Itä-Hämeen kunnat muodostaisivat oman

Yksityistämisestä on jo kokemuksia. Pohjoiskarjalalainen Rääkkylä on ostanut kaikki sote-palvelut Attendolta viime vuoden toukokuusta lähtien.
– Palvelujen käyttäjät
ovat erittäin tyytyväisiä.
Kunnalle ulkoistaminen
tuo 10 prosentin säästöt,
kunnanjohtaja Yrjö Eronen kehaisee. Hänen mukaansa ulkoistaminen on
vireillä muutamassa muussa kunnassa.
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Evgeniya Berdyaeva

Kotiseutukosteikko
Life -hanke
 Kotiseutukosteikko
Life -hanke perustaa ja
kunnostaa kosteikkoja
ympäri maata. Maaomistajan ei tarvitse maksaa
perustamistöitä, mutta
kosteikon ylläpito on
hänen vastuullaan.
 Hankkeita rahoittaa
Euroopan unioni, maa- ja
metsätalousministeriö ja
Suomen riistakeskus.
 Heinolan Hujansalossa
sijaitseva Laviamäen
tila valittiin Etelä-Savon
mallikosteikoksi.
 Kosteikot ovat
kaikkialla maailmassa
kaikkein eliörikkaimpia
alueita.
www.kosteikko.fi

Työryhmä rakentaisi senioritalon
Pirtatikin tontille
HEINOLA Heinolassa on selvitetty niin sanotun senioritalon
tarvetta ja paikkaa. Asiaan paneutunut työryhmä sijoittaisi
virkeille ikääntyville tarkoitetun talon Lampikadun ja Kaivokadun
kulmaukseen, Pirtatikin tontille. Talon rakentaisi jokin ulkopuolinen taho kaupungin osoittamalle tai muulle tontille. Talon tulisi
sijaita lähellä jokapäiväisiä palveluja.
Senioritalossa voi olla sekä vuokra- että omistusasuntoja.
Yhteistä niille on esteettömyys ja turvallisuus. Talossa voi olla
asukkaitten yhteistiloja. Ateria- tai muita palveluja talo ei tarjoa.
Työryhmä on tehnyt talosta kyselyn muun muassa eläkeläisjärjestöille. Ne pitävät senioritaloa keskustan tuntumassa tarpeellisena. Siinä pitää ehdottomasti olla yhteistiloja. Talkkari olisi
hyvä olla. Työryhmä kysyi myös rakentajien kiinnostusta taloon.
Kolme ilmoitti, ettei talo Heinolassa kiinnosta, kolmea kiinnostaa.
Yksi yrityksistä ilmoitti jo toissa syksynä olevansa kiinnostunut
Pirtatikin tontista.
Halpoja senioritalon omistusasunnot eivät olisi. Eräs rakennusliike ilmoittaa, että neliöhinnan tulee olla yli 3 000 euroa, jotta
hanke kannattaa. Työryhmä suosittelee Pirtatikki-vaihtoehdon
perusteellista selvittämistä.
Senioritaloa koskeva selvitys on yksi vanhuspalveluohjelmaan
kirjattu tehtävä. Sen piti valmistua jo viime vuoden puolella.

Kesämäntyharjulainen Pertun
Päivien puhujavieras

”En minä voi
syksyllä mennä
Tyyneä ampumaan.”

– Ajatusmaailmani on
muuttunut siten, että voin
metsästää, jos riistakantaa
pitää harventaa, mutta en
usko, että saisin jotain erityisiä kiksejä siitä, että tulen tänne ampumaan, Lavemäki miettii.
– En minä voi syksyllä
mennä Tyyneä ampumaan,
hän nauraa viitaten nuoreen hirvilehmään, jonka
hän kohtasi metsässä.
Myös lintujen metsästä-

misen Lavemäki aikoo rajoittaa Kouvolantien toiselle puolelle.
– On reilumpaa sitä lintua kohtaan, että sillä on
paikka, mistä minä en sitä
hae. Ne saavat olla rauhassa täällä.

Lintujen lisäksi myös bongarit ovat löytäneet kosteikolle. Lähes jokapäiväiset kiikaroijat ja Kouvolantien hurja rekkalii-

kenne saivat Lavemäen
aloittamaan parkkipaikan
rakentamisen.
Tulevaisuuden suunnitelmissa on ottaa myös lampaita tien toiselle puolelle
pusikkoa harventamaan,
jotta paikalle voitaisiin luoda monimuotoisempi ympäristö eliöille.
Lavemäen silmissä kiiltelee jo haave laajennetusta
kosteikosta tien toisellekin
puolen. Nyt olemassa ole-

vaa kosteikkoa varten on
jo pitkospuiden materiaalit sahattuina. Niitä ei laiteta koko kosteikon poikki,
vaan ainoastaan pahimpiin
paikkoihin.
Tulevaisuudessa on myös
tarkoitus kerätä listaa paikalle asettuneista lajeista,
ruopata lampea ja raivata
pusikkoa.
– Jos vielä piisamin, majavan ja saukon saisi, Lavemäki haaveilee.

Vaihtoehto palvelutalolle
Hartolassa
etsitään halukkaita rivitalon rakennuttamiseksi.

kaan, niin voisimme ottaa
rakentajaan yhteyttä. Rakentajaa ei ole vielä valittu, mutta kiinnostusta siltäkin puolelta löytyy, kertoo
Mäkelä.
– Tässä olisi mahdollista
vaikuttaa huonelukuihin ja
-aloihin.

Heini Hiltunen
Hartola

Ihan tavallisesta rivitalosta

Mitään ei saa aikaiseksi, jos
ei edes yritä. Näin tuumaa
hartolalainen Anneli Mäkelä, joka yhteistyössä Mauno
Peltosen kanssa päätti pistää pystyyn hankkeen rivitalon rakennuttamiseksi.
Lisää halukkaita on haettu lehti-ilmoituksella. Mäkelä kertoo, että hänelle on
tullut asiasta muutamia kyselyjä, mutta sitovat ilmoittautumiset vielä puuttuvat.
– Viisi kun saataisiin mu-

ei ole kyse. Mäkelä sanoo,
että tarkoitus olisi saada
palvelutaloa vastaava asumismuoto. Mäkelä kaavailee, että rivitalosta voisi löytyä esimerkiksi joitakin yhteisiä tiloja.
– Ensin oli ajatus palvelutalosta, mutta ehkä täällä on liian vähän ihmisiä,
jotta yksityistä palvelutaloa kannattaisi lähteä tekemään. Rivitalo olisi tavallisen asumisen ja palveluasumisen välimaastossa, sellai-

”Rivitalo olisi tavallisen asumisen ja
palveluasumisen
välimaastossa,
sellaisille, jotka
eivät halua asua
vanhustalossa.”

sille, jotka eivät halua asua
vanhustalossa.Ylärajaa halukkaille ei ole.
Mäkelä uskoo, että toteutuessaan rivitalohankkeesta olisi hyötyä myös kunnalle. Kotipalvelun ei tarvitsisi ajaa kauas ja asukkaillekin palvelut olisivat
lähempänä.

Hartolan tekninen johtaja Antti Kailio kertoo, et-

tä kunnantaloa vastapäätä olevan alueen kaava valmistunee heinä-elokuussa. Rivitaloa on suunniteltu
rakennettavaksi kyseiselle
alueelle.
– Kuninkaantien varressa
on paljon rivitaloasutusta
ennestään, joten siinä mielessä uusikin istuisi sinne,
sanoo Kailio.
Kailion mukaan palveluasuntoja pitäisi olla Hartolassa enemmän. Kunnalla
on vaiheessa Toritien kerrostalon saneeraus.
– Jotta rivitalohanke vastaisi palveluasumista, pitäisi olla valvontaa ja henkilökuntaa tarvittaessa vuorokauden ympäri. Täytyy olla
enemmän asukkaita, jotta voi olla enemmän palveluita. Eriasteisia kotihoidon
palveluita voi toki hankkia,
sanoo Kailio.

PERTUNMAA Tämänvuotisten Pertun Päivien pääpuhuja tulee
kaukaa, mutta läheltä. Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Timo Lindholm on Mäntyharjun kesäasukkaita. Hän aikoo
puheessaan lauantaina käsitellä muun muassa kuntarakenneuudistusta.
– Suomen Yrittäjillä ei ole hirveän jyrkkä kantaa asiaan. Toivomme kuitenkin, että yrittäjien ääntä kuunneltaisiin olipa rakenne mikä tahansa, sillä valtaosa pienistä ja keskisuurista yrityksistä
toimii paikallisesti tai alueellisesti, Lindholm perustelee.
Pertunmaa ei ole Lindholmille kovin tuttu, vaikka tie mökille
kulkee sitä kautta. Pertun Päivillekin hän osallistuu ensimmäistä
kertaa.
Pertun Päivät avaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Risto Salminen kello 10 torilla. Ohjelmassa on muun muassa musiikkia,
teatteria, lapsille talent-kilpailu ja konsertti Rinnehovissa. Kunnia
Perttu julkistetaan klo 15.30. Illalla on toritanssit.
Lauantaina aamuyhdeksältä starttaa 28 kilometrin Pertun
Pyöräily. Torikirkko alkaa klo 11.

Suomi hiljentyi juhannuksen
viettoon
ITÄ-HÄME Mäntsälässä Lahden moottoritiellä samassa kohdassa
tapahtuneet onnettomuutta tukottivat juhannuksen menoliikennettä. Ensimmäinen kolari sattui puoli kymmeneltä aamulla.
Yhdeltä samassa paikassa tapahtui peräänajo ja kolmen aikaan
iltapäivällä liikennettä sotki vielä neljän auton ja moottoripyörän
ketjukolari, jossa yksi ihminen loukkaantui lievästi. Kaiken kaikkiaan kolareissa oli osallisena yhdeksän autoa ja moottoripyörä.
Päijät-Hämeen toinen pullonkaula oli Heinolan Lusissa, missä
nelos- ja vitostiet erkanevat moottoritiestä. Lusissa liikenne alkoi
ruuhkautua kello kolmen jälkeen.
– Ajoittain letka mateli Mikkeliin päin ihan kävelyvauhtia, kertoo ylikonstaapeli Petteri Pulkkinen Liikkuvasta poliisista.
Pulkkisen mukaan Lusin varalaskupaikan jälkeen Mikkelin suuntaan vitostie on vetänyt hyvin. Samoin nelostie Jyväskylään päin.
Kaiken kaikkiaan liikenne sujui rauhallisesti. Päijät-Hämeessä
jaettiin vajaa parikymmentä ylinopeussakkoa.
Menoliikenne vaati yhden kuolonuhrin. Yksin autossa ollut
kuljettaja törmäsi puuhun Hangossa Uudellamaalla.
Autovirta hiljenee perjantai-iltapäiväksi, mutta aamupäivällä
liikenne on vielä vilkasta.

