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Hyvän elämän kuningaskunta – Hartola

Hyvät lukijat!
Hartolasta on saatu tänä vuonna monia hyviä uutisia. Väkiluvun jyrkkä lasku on katkennut, työllisyys on parantunut
ja kunnan talous on korjaantunut. Lapsiakin syntyy tavallista enemmän.
Poikkeusolot toivat jo keväällä monet vapaa-ajan asukkaat
pidemmäksi aikaa Hartolaan, mikä on näyttäytynyt pelkästään myönteisenä sykkeenä paikkakunnalla.
Monet isot hankkeet ovat edenneet tänä vuonna. Uusi yhtenäiskoulurakennus valmistuu hyvää vauhtia KunkkuAreenan viereen ja se otetaan käyttöön elokuussa 2021.
Yrityspuolella Lehdon Talotehdas ja Linna Hotelli ovat jälleen aktiivisessa toiminnassa. Yritystoiminnan elpyminen on
kaiken kaikkiaan kirvoittanut helpotuksen huokauksen huu-

liltamme.
Myös liikenneturvallisuus paranee kun tarpeellinen VT4 korjaus aloitetaan tulevana vuonna. Lisäksi risteyksien parantamiseen on saatu rahaa mm. Metsäkosken ja Vuorenkylän kohdille.
Maailma ei ole todellakaan mustavalkoinen, sillä harmaan sävyjen
joukossa on selvästi hieman hopeaa ja kultaa. Toivottavasti tämä vaikea koronavuosi on auttanut meitä näkemään selvemmin, kuinka paljon hyvää Hartolassa on. Meillä on hyvä syy ja täysi oikeus uskoa ja
luottaa tulevaan. Asenne ja tahto ratkaisee kaiken – laitetaan hymyt
ja ystävällisyys kiertoon. Kuntalaiset ovat osoittaneet toimintakykynsä
ja vastuullisuutensa koronapandemian aikana, josta heille suuri kiitos!
Myötätuulta ja myönteistä asennetta siis meille kaikille tästä eteenpäin,
Merja Olenius kunnanjohtaja

NUORISOTYÖTÄ AVUSTUSTEN TURVIN

SUURELLA SYDÄMELLÄ

Hartolan Nuorisopalvelut tarjoaa monipuolista tukea ja toimintaa lapsille ja
nuorille. Nuortentalo Nurkka29 on 1321 -vuotiaiden nuorten ja alakoululaistenkin oma kohtaamispaikka. Nurkka
toimii myös Nuorten työpajan ja etsivän
nuorisotyön hermokeskuksena.
Palvelurepertuaarimme täydentyy loppuvuodesta entisestään, kun koulunuorisotyöntekijä aloittaa työnsä. Hartolan
ja Sysmän yhteisessä kaksivuotisessa
hankkeessa luodaan koulumaailmaan
uudenlaisia tukimuotoja nuorille. Työaika
jakautuu kuntien kesken puoliksi (kouluilla: 2 päivää Hartolassa, 2 päivää Sysmässä ja 1 päivä nuorten kohtaamista koulun
ulkopuolella). Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt toiminnalle valtionavustusta 80.000€.
Edellä mainittu Hartolan Nuorten Työpaja-hanke on saanut avustusta 40.000€
ja Hartolan etsivä-hanke 30.000€. Avustukset kattavat suuren osan työntekijöidemme palkkakustannuksista.

Muuttokuorman
osoitteena
Hartola?
Puhe maaseudun vetovoiman kasvusta ei ole ihan tuulesta temmattua Hartolassakaan. Nyt halutaan asua
väljästi, puhtaassa ja turvallisessa ympäristössä. Tänä
vuonna monet ovat valinneet ykkösasunnokseen vapaa-ajan asunnon Hartolasta.
Varsinaisen pysyvän muuttopäätöksen tehneitä on tässä
vaiheessa vielä alle 10.
Päätöksentekoa on saattanut vauhdittaa se, että paikkakunnalle pysyvästi vuosina 2020-2021 asuinpaikkansa siirtävälle on luvattu kunnasta 2000 euron verollinen muuttokannustin.
Tämän lisäksi Hartolan kunta on myynyt yksittäisiä
omistamiaan osakehuoneistoja sopuhintaan ja niitä on
edelleen myytävänä. Vuorenkylässä on myös myytävänä
3 asuntoa rivitalossa, joka voisi soveltua myös majoituskäyttöön. Asuntoja voi tiedustella SP Koti Oy:ltä tai suoraan kunnasta annika.blom@hartola.fi.

Ensi vuonna myyntiin tulee myös vähän matkaa taajaman ulkopuolella pari uutta rakennuspaikkaa, joista toinen
rajoittuu lammen rantaan. Taajamassa on myytävänä lisäksi omakotitontteja. Tippavaarassa Rautaveden rannalla ja Ylemmäisillä Vanjärven rannalla on myytävänä joitain
vapaa-ajan tontteja, ja myöhemmin vuoden 2021 lopulla
myyntiin tulee muutama uusi vapaa-ajan tontti Jääsjärvellä ja Alasella. Tontteja voi tiedustella teknisestä toimesta
Markku Tuukkaselta puh. 044 7432240 tai markku.tuukLisäksi LC Hartola tarjoaa vuosittain arkanen@hartola.fi.
vokkaan tukensa nuorten kesätyöllistämiseen. Tästä suuri kiitos Leijonille!
Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan saamamme 1.000€ avustuksen turvin hankimme cheerleading
ohjauspalveluja heinolalaiselta Celestial
Stars Cheer Team ry:ltä. Toiminnassa on
viikoittain mukana nelisenkymmentä lasta ja nuorta.

Lisätietoja: Anna-Maija Muurinen,
vapaa-aikapäällikkö
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Valtatien 4 parantaminen

Hartola-Oravakivensalmi käynnistyy
Valtatien 4 sujuvuutta ja turvallisuutta parannetaan noin
12 kilometrin matkalta Hartolan ja Oravakivensalmen välillä. Rakentamistyöt on suunniteltu aloitettaviksi ensi kesän alussa. Hanke urakoidaan suunnittele ja toteuta-mallilla, joka sisältää kehitysvaiheen (STk).

Hankkeen yhteydessä rakennetaan yhteensä yhdeksän kilometriä pohjavesisuojausta, koska nykyisen valtatien osuutta I-luokan pohjavesialueella välillä Hartola–Oravakivensalmi ei ole suojattu, ja myös uusi tielinjaus tulee
sijaitsemaan pohjavesialueella. Jos tiejärjestelyt jätettäisiin
nykyiselle tasolleen, veden laadun ennustettaisiin heikenValtatien 4 väli Hartola–Oravakivensalmi on osa laajem- tyvän.
paa valtatien 4 parantamishanketta välillä Lusi–Vaajakoski.
Hartolan kunnan alueella sijaitseva toteuttamatta jäänyt
Valtatien 4 parantaminen osuudella toteutetaan siten,
osahanke on noin 12 kilometrin mittainen, jota nyt lähde- ettei pohjavedelle aiheudu pilaantumisvaaraa tai pohjavetään parantamaan.
denkorkeuden haitallista alenemista. Tämä varmistetaan
esimerkiksi estämällä vaarallisten aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen. Pohjaveden laatua ja määrää tarkkailValtatien 4 sujuvuutta
laan koko hankkeen ajan. Yleisesti tien rakentamisen vaija turvallisuutta parannetaan
kutukset pohjavesialueeseen ja pohjaveden saatavuuteen
Nyt parannettava osuus valtatiestä 4 on kapea ja osit- on arvioitu vähäisiksi.
tain myös mäkinen. Muun muassa teiden kulkukelpoisuuteen, turvallisuuteen ja palvelutasoon liittyvä tien geo- Rakentamistyöt käynnistyvät
metria ei tällä hetkellä Hartola–Oravakivensalmi-osuudella ensi kesänä
täytä nykyohjeiden vaatimuksia. Osuudella on myös useita yksityistieliittymiä, jotka alentavat väylän ajo- ja liikkuTämän hetken tavoiteaikataulun mukaan varsinaiset ramisolosuhteiden tasoa sekä turvallisuutta. Hankkeessa ra- kentamistyöt käynnistyvät ensi kesän alussa. Sitä ennen
kennetaan ohituskaistapari sekä melusuojauksia.
toteutetaan Museoviraston edellyttämät arkeologiset tutkimukset hankealueella sijaitseville muinaismuistoalueil–Osuuden keskimääräinen liikennemäärä vuorokaudes- le, koska hanke sivuaa tai ylittää useaa muinaismuistolain
sa on noin 6900 ajoneuvoa, josta raskasta liikennettä on rauhoittamaa kiinteää muinaisjäännöstä.
noin 15 %. Tavoitteena on sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden kohentaminen ohitusmahdollisuuksia ja liittymien
–Arkeologiset tutkimukset aloitetaan nyt syksyn kuluesturvallisuutta parantamalla, sanoo hankkeen projektipääl- sa. Vuoden vaihteen jälkeen järjestetään urakoitsijan killikkö Juha-Pekka Hämäläinen Väylävirastosta.
pailutus, jonka jälkeen kevättalvella aloitetaan suunnittele
ja toteuta -urakan kehitysvaihe. Kehitysvaiheessa olen–Turvallisuuden parantamiseksi tietä levennetään ja se naista on kaikkien osapuolten kehitysmyönteisyys. Kun
linjataan uudelleen nykyisen tien itäpuolelle Muikunlah- lopullisia rakennussuunnitelmia ei ole vielä lyöty lukkoon,
den ja Kettuvuoren välillä. Yksityisteiden liittymiä karsi- voidaan yhteisellä kehitysvaiheella saavuttaa merkittäviä
taan, mutta myös uusia yhteyksiä rakennetaan. Katkais- säästöjä materiaaleissa ja työvaiheissa ja siten edelleen
taville yhteyksille järjestetään korvaavat yhteydet joko kustannuksissa ennen varsinaisten rakennustöiden aloitolemassa olevien ja parannettavien, tai täysin uusien liit- tamista, Hämäläinen sanoo.
tymien kautta, Hämäläinen jatkaa.
Hankkeen kustannusarvio on 26 miljoonaa euroa ja se
valmistuu kokonaisuudessaan syksyllä 2023.
Tien rakentamisen vaikutukset

pohjavesialueeseen ja pohjaveden
saatavuuteen vähäisiä

Visanrannan venesatama kehittyy
Visainrannan venesatama-alueen sekä Jääsjärven ja
Rautaveden kalastusmatkailun Leader-kehittämishanke
on lähtenyt hyvin vauhtiin tänä syksynä. Hanke on suunniteltu kaksivuotiseksi ja se sisältää runsaasti toimenpiteitä
alueen kehittämiseksi. Hankkeeseen suunnitelluilla toimilla
uusitaan sataman maalaituri ja rakennetaan uusi huoltorakennus kalankäsittelyrakennuksen yhteyteen.
Maalaiturin eli vanhan maitolaiturin uusiminen on tehty
vanhan pohjalta, kuitenkin teknisesti hieman paranneltuna. Laiturin korkeutta on laskettu hieman ja laiturin päähän rakennettu porrastasanne lastauksen helpottamiseksi
vaihtelevissa vedenkorkeuksissa. Sataman venelaitureiden
ankkuroinnit uusittiin syyskuussa. Edelleen sataman valaistusta tullaan parantamaan ensi vuonna. Vapaita venepaikkoja voi tiedustella Hartolan kunnan teknisestä toimistosta puh. 044 743 2235.
Jääsjärven ja Rautaveden saariin rakennetaan useita esteettömiä rantautumis- ja tulentekopaikkoja vuoden 2021
aikana. Niistä tiedotetaan kunnan kotisivuilla sekä Visanrantaan rakennettavassa infotaulussa. Rantautumispaikat
ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. Luonnollisesti kukin huolehtii näiden paikkojen siistinä pysymisestä omalta osaltaan. Rantautumispaikat varustetaan siten, että

myös liikuntarajoitteisten on mahdollista rantautua tulentekopaikoille. Hankkeen toivotaan lisäävän alueen virkistyskäyttöä, sekä mahdollistavan aikaisempaa paremmin
Jääsjärven ja Rautaveden käytettävyyttä matkailuelinkeinossa. Järvet ovat erittäin kalaisia ja maisemat hyvin kauniita. Merkittävä osa Jääsjärvestä on luonnonsuojelulain
nojalla rauhoitettua linnustonsuojelualuetta ja näin ollen luonnontilaisia. Alueet tarjoavat hyvät mahdollisuudet mm. linnuston seurantaan.
Jääsjärvi ja Rautavesi tarjoavat merkittävän lisän Tainionvirran ohella virkistyskalastukselle ja matkailulle. Hartolan kunta toivoo Jääsjärven ja Rautaveden alueille, sekä
Visainrannan satamalle runsasta käyttöä kaikkien kuntalaisten, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden toimesta.
Janne Myntti ja Markku Tuukkanen
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Koulun rakentaminen etenee
Yhtenäiskoulun uudisosan rakentaminen etenee aikataulussa.
Korona on leimannut kouluvuotta 2020, mutta kaiken
tämän keskellä Hartolaan on rakennettu uutta koulua katse tulevaisuuteen suunnattuna. Tulevaisuuden tarpeisiin
rakennettu koulu on mitoitettu noin 100 lapselle. Uudessa
koulurakennuksessa koulutyön aloittaa noin 80 oppilasta
ensi syyslukukauden alusta lähtien. Uusiin tiloihin siirtyvät alkuvaiheessa koulun pienimmät oppilaat 1-3 luokilla
ja kotitalouden oppilaat. Jatkossa oppilasmäärän vähetessä uuteen kouluun mahtuvat 1-6 luokat.

Uuden koulun tiloissa toimitaan
lapsiryhmien tarpeen mukaan
oppilaslähtöisesti
Suunnittelun ja arkkitehtuurin lähtökohtana on ollut yhteisöllisyyden lisääminen koulussa. Siksi päädyttiin avoimeen oppimisympäristöön, unohtamatta pieniä intiimejä
ryhmätiloja, joita on myös tarjolla. Koulun sydän on auditorionakin toimiva katsomoportaikko ja sitä ympäröivä
aulatila, josta on käynti luokkatiloihin, hallinnon tiloihin
ja ruokasaliin.
Ajatuksena on, että uusi koulurakennus tarjoaa tiloja
myös iltakäyttäjille harrasteryhmiin tai toimii luontevana
kohtaamispaikkana esim. perhekeskustoiminnassa tai yhdistysten ja järjestöjen kokoustamisissa.
Kouluruokailu tapahtuu ruokasalissa pienissä ryhmissä klo 10.20-12.20 välisenä aikana. Ruoka tarjoillaan jakelukeittiöstä ja ruokapalvelu hankitaan ulkoiselta palveluntuottajalta. Parhaillaan on valmistelussa ruokapalvelun
kilpailutus, joka ratkeaa ensi kevättalvella. Nykyisin ruokapalvelut tuottaa Attendo Oy.

Vanha koulurakennus puretaan ajallaan
Vanhin koulurakennuksen osa, joka on rakennettu 1960
luvulla, jää ensi syksynä täysin pois toiminnasta, mukaan
lukien keittiö. Vanhan osan purkamista suunnitellaan lähivuosille. Kuitenkin ns. kukkosiipi, joka on peruskorjattu
vuonna 2015-2016, jää edelleen koulukäyttöön. Siellä ovat
toistaiseksi 4-6 luokat ja kuvaamataidon luokka. Yläluokat
7-9 pysyvät puolestaan KunkkuAreenan vieressä olevassa siivessä, joka on uudisrakennus vuodelta 2014. Myös
teknisen työn ja tekstiilityön tilat säilyvät vielä entisissä
paikoissaan erillisessä rakennuksessa. Muutokset tilojen
käytössä tehdään sitä mukaa kun oppilasmäärä vähenee
tämän vuosikymmenen kuluessa. Koululaisia on vuosikymmenen lopussa enää runsas 100 lasta.
Tiina Kotila-Paaso
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HARTOLA
Kuningaskunta

Taitto: Sysmän Sanomat Oy / Lähilehti
Paino: Lehtisepät, Pieksämäki
Tekstit ja kuvat: Hartolan Kunta
Kunnanhallitus on päättänyt, että kunta tiedottaa jatkossa asioistaan kaksi kertaa vuodessa
ilmestyvällä lehdellä, jonka jakelu talouksiin tapahtuu Lähilehden täyspeittojakelun yhteydessä.
Toimituskunta Päätoimittaja kunnanjohtaja Merja Olenius, toimittajat: tekninen johtaja Janne Myntti, toimistorakennusmestari Markku Tuukkanen, rehtori Tiina Kotila-Paaso, vapaa-aikapäällikkö Anna-Maija Muurinen, Ladecin markkinointikoordinaattori Päivi Tirkkola.
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