
Täytyy myöntää, että olosuhteet tuovat joulun 
viettoon tunnelmaa; luminen joulu, koristeltu 
joulukuusi ja uunista leijaileva ruoan tuoksu. 
Meillä jokaisella on omat perinteemme: onko 
perunalaatikkoa tarjolla vai ei, tai onko se 
imellettyä. 

Toki niin kuin muutenkin elämässä, puitteet 
eivät luo itse tapahtumaa, sen luovat ihmiset 
ja heidän välinen vuorovaikutus. Erityisesti 
joulun viettoon kuuluu (ainakin minulla) py-
sähtyminen ja rauhoittuminen sekä ajan anta-
minen läheisille ja kenties itsellekin. Hienointa 
olisi jopa hieman tylsistyä ja henkisesti hau-
data kulunut vuosi. 

Uusi vuosi ja uudet haasteet ovat ovella, mut-
ta niiden aika on sitten kun on. Niiden koh-
taamista voi juhlistaa vaikka uutena vuotena 
Rantapuiston ilotulitusta seuratessa.  

Nautitaan joulusta ensin ja pysähdytään het-
keen läheisten seurassa. Hyvää ja rauhallista 
joulua kaikille!

Jari Parkkonen
Heinolan kaupunginjohtaja

Jarin tervehdys 

Heinola hyppysissä
12/2022

Julkinen tiedote

Tulevia tapahtumia
Kaupunki
• 1.12.2022–15.1.2023 Korkeakouluharjoittelijoiden 

hakuaika.
• 1.12.2022–28.2.2023 Palvelubussi Kulkusen kam-

panja-aikana kaikki kyydit ilmaiseksi heinolalai-
sille. 

Kaupunginmuseo
• 26.11.2022–8.1.2023 Kaupunginmuseon joulu.
• 31.1.–9.4.2023 Heinolan lintuhoitola 60 vuotta.

Taidemuseo
• 8.1.2023 asti: Heinolan taide 2022. Heinolan ku-

vataiteilijat ry:n vuosinäyttely.
• 21.1.–19.2.2023 Tyylikausien rajalla. Niilo Helan-

derin säätiön kokoelma kohtaa Lahden taide-
museon kokoelman. Tuomas von Boehm, Helge 
Dahlman, Mauno Hartman, Ahti Lavonen, Per 
Stenius.

• 4.3.–9.4.2023 Satu Rautiainen, maalauksia ja 
installaatioita.

Musiikkiopisto
• 14.2.2023 Ystävänpäiväkonsertti klo 18. Tule 

soittamaan tai laulamaan serenadi ystävällesi 
musiikkiopiston konserttiin ja pyydä ystäväsikin 
mukaan! Ilmoittautuminen ke 8.2. mennessä.

Nuorisopalvelut
• 2.–5.1.2023 Päiväleiri Pleissillä. 1.–4.-luokkalai-

sille, päivittäin klo 8–16. Hinta 32 euroa (sis. 
lounaan, välipalan, ohjelman ja vakuutuksen).

Muita tapahtumia
• 31.12.2022 Uuden vuoden ilotulitus Rantapuis-

tossa klo 18.
• 15.2.2023 Tarinoita Heinolasta. WPK-talolla klo 

18–20.
• 23.–26.2.2023 Talven ja Valon juhla.
• 14.3.2023 Tarinoita Heinolasta. WPK-talolla klo 

18–20.



Ilmoittautuminen 
Varhaiskasvatuksen, kerhotoiminnan, 
esikoulun, ekaluokan ja iltapäivätoi-
minnan ilmoittautuminen alkaa. Elo-
kuussa 2023 vapautuvia varhaiskas-
vatus- ja esiopetuspaikkoja haetaan 
sähköisesti 4.–12.2.2023. Varhaiskas-
vatuspaikkaa haetaan viimeistään 4 
kk ennen hoidon alkua. Vuonna 2016 
syntyneiden tulevien ekaluokkalais-
ten tulee ilmoittautua kouluun ensi-
sijaisesti sähköisesti Wilman kautta 
4.–12.2.2023. Samalla voit hakea ilta-
päivätoimintapaikkaa lapselle.

K AU P U N K I S U U N N I T T E LU

Energiansäästö
Osana kansallista tavoitetta säästää energiankulutusta, Hei-
nolan kaupunki on tehnyt kiinteistökohtaisia energiansäästö-
toimenpiteitä. Käytössä olevien kiinteistöjen sisälämpötiloja 
on laskettu yhdellä asteella sairaalaa ja vanhuspalvelutiloja 
lukuun ottamatta. Käyttämättömien kiinteistöjen sisälämpö-
tiloja on laskettu tätäkin enemmän tilojen kunnossapidon ja 
tekniikan mahdollistamissa rajoissa. Lisäksi ilmanvaihtojär-
jestelmien aikaohjelmia on optimoitu.  

Heinolassa katujen ja puistojen valoja pidetään toistaisek-
si päällä normaalin rytmin mukaan. Myös kausivalaistus on 
otettu käyttöön normaalisti. Ledivalojen käyttöönotto pienen-
tää valaistuksen sähkönkulutusta huomattavasti. 

Lisätietoja energiansäästömahdollisuuksista kotona saat esi-
merkiksi osoitteesta: astettaalemmas.fi 

Katumestarin terveiset 
Katualueeseen rajoittuvan tontin haltijan on hyvä muistaa, 
että vastuu lumen ja jään poistamisesta tontin kohdalla ole-
valta jalkakäytävältä kuuluu tontin haltijalle. Velvollisuuksiin 
kuuluu myös aurauksissa mahdollisesti syntyvien lumival-
lien poisto sekä liukkaudentorjunta. Jalkakäytävän viereiset 
katuoja ja sadevesikouru on pidettävä lumettomana ja jäättö-
mänä.  

Tonttien lumen varastoinnista ei saa olla haittaa rakennuk-
sille, naapureille tai pelastustoimelle. Lumen tuominen ja 
varastointi ajoradalle sekä asemakaavan mukaisille autopai-
koille on kielletty. Lumet on tarvittaessa kuljetettava lumen 
keräyspaikkoihin, jotta vältytään sulamisvesien aiheuttamilta 
ongelmilta ja vaurioilta 

Lumitöiden aikana kadunvarsipysäköintiä on mahdollisuuk-
sien mukaan syytä välttää, koska pysäköidyt ajoneuvot vai-
keuttavat lumen auraamista. Vuoropysäköinnin osoittavaa 
liikennemerkkiä tulee ehdottomasti noudattaa. 

Heinolan kaupungin karttapalveluun (kartta.heinola.fi) lisä-
tään joulukuun aikana näkyviin kaupungin hoitamat auraus-
alueet sekä ELY-keskuksen hoitamat alueet.

AS U M I N E N

VARHAISKASVATUS

Niemelän ranta-alue
Heinolan kaupunki suunnittelee 
parhaillaan Niemelän ranta-alueen 
tulevaisuuden suuntaa. Suunnittelu 
aloitettiin alkuvuodesta 2022, ja ke-
vään aikana kerättiin kaupunkilaisilta 
tietoa alueesta ja kehittämisideoita. 
Kananiitynlahden venesatama-alue 
kaipaa selkeytystä etenkin pysäköin-
nin järjestämisen osalta. Asukkailta 
tulleena ajatuksena on suunnitel-
massa mukana mm. koirien uimaran-
ta Kananiitynlahdelle. 

Rantareitin linjausta selkeytetään ja 
reitin varrelle on suunniteltu virkis-
tysrakenteita. Rantaviivan kasvilli-
suuden hoitoperiaatteita linjataan 
luonnon ehdoilla siten, että reitin 
elämyksellisyys säilyy ja paranee. 
Myös paljon toivottu talvinen kävely-
reitti rannassa on pidetty suunnitte-
lun edetessä mielessä. 

Kaupungin tavoitteena on laajen-
taa nykyistä Niemelän asuinaluetta 
rannan läheiselle metsävyöhykkeel-
le. Uudet asuinkorttelit sijoittuisivat 
tiiviiksi ryppäiksi siten, että myös 
paljon metsä- ja ketoalueita sääste-
tään luonnontilaisina. Hotellin pou-
kamaan sijoittuva kelluvan asumisen 
alue toisi oman houkuttelevan lisän-
sä Heinolan asuntotarjontaan. 



Prisman liikenneratkaisuja 
pohditaan vielä
Osuuskauppa Hämeenmaa on esittänyt Heinolan 
Prisma-hankkeen uudeksi sijainniksi Tähtiniemen-
tien varrella sijaitsevaa avointa murskekenttää 
Viitosmetalli Oy:n teollisuustontin vieressä.

Prisman suunnitelmaluonnoksista järjestettiin 
avoin esittely- ja keskustelutilaisuus Elämänkaari-
talolla 24.11. Hyvähenkiseen tilaisuuteen osallistui 
noin 60 kaupunkilaista.

Prisman myötä liikennemäärät kasvaisivat selvästi 
Tähtiniementiellä varsinkin kauppa-asioinnin huip-
putunteina. Hankkeelle on siksi jo laadittu alusta-
va liikennesuunnitelma ja toimivuustarkastelu. Ar-
vion mukaan valtaosa Prisman asiakasliikenteestä 
toteutuu Lahdentien suunnasta. Liikenteen suju-
vuus ja turvallisuus Lahdentien ja Tähtiniementien 
risteyksessä saadaan parhaaksi muuttamalla se 
kiertoliittymäksi. Samalla Lahdentien viereisen 
kävely- ja pyöräilyväylän turvallisuus parantuu 
selvästi nykyisestäänkin, kun sille tehdään riste-
ykseen alikulku Tähtiniementien ali.

Esittelytilaisuudessa uusi kiertoliittymä koettiin 
mainioksi Tähtiniemen asukkaille, koska se suju-
voittaisi paljon liittymistä Tähtiniementieltä Lah-
dentielle jo nykyiseenkin verrattuna. Alueen asuk-
kaita kuitenkin huolettivat Versowoodin ja Prisman 
tonttien raskaan liikenteen vaikutukset, kun rek-
kaliikennekin Prisman tontin rakentumisen myötä 
siirtyisi Tähtiniementielle. Hankkeessa ryhdytään 
siis vielä selvittämään mm. vaihtoehtoa, voitaisiin-
ko raskasta liikennettä ohjata Kauppakaari-kadun 
kautta Citymarketin suunnasta.

Käyttämällä puuta lämmityk-
sessä voi pienentää energia-
laskua merkittävästi
Puu on uusiutuvaa energiaa, mutta puunpoltto 
aiheuttaa kuitenkin haitallisia päästöjä. Jokainen 
voi vaikuttaa siihen, kuinka puhtaasti puut palavat. 
Tärkeintä on, että poltat vain kuivaa puuta – et 
siis roskia tai mitään muutakaan. 

Tulisijojen käyttö aiheuttaa päästöjä ilmaan. Pääs-
töt ovat suuret huonossa poltossa eli jos polte-
taan jätteitä tai kosteaa puuta. Tällöin savupiipus-
ta tupruaa ilmaan runsaasti hiukkasia, häkää ja 
hiilivetyjä. Nämä ovat haitallisia ihmisten tervey-
delle ja myös vähentävät viihtyisyyttä.

Jokainen voi vaikuttaa siihen, kuinka puhtaasti 
puut palavat ja kuinka paljon säästää lämmitys-
kuluissa. Kaiken taustalla on polttopuun laatu ja 
kuivuus. Jo pienillä asioilla, kuten tarjoamalla riit-
tävästi ilmaa palamiseen tai mahdollisesti sytyttä-
mällä puut päältä, pystyt parantamaan palamista. 
Älä savusta naapureitasi ja omaa elinympäristöäsi. 

Näin vältät puunpolton haitat:  
• Käytä vain kuivaa ja puhdasta puuta. Maalatun 

tai muutoin käsitellyn puun poltto on kielletty 
• Älä polta jätteitä tai kierrätyskelpoista materi-

aalia
• Poista tuhkat tulipesästä ja arinan alta
• Säilytä polttopuut kuivassa ja ilmavassa pai-

kassa
• Huolehdi, että palaminen saa tarpeeksi ilmaa 
• Vältä kitupolttoa 
• Opettele sään vaikutus savun käyttäytymiseen.

Kuivan puun tunnistaa äänestä. Puut helähtävät 
yhteen lyötäessä. Kuiva puu on myös kevyttä. Puu 
kuivuu parhaiten keväällä. Tuo puut kuitenkin 
sisälle 1–2 vuorokautta ennen käyttöä, jotta niiden 
pinta ehtii lämmetä ja kuivua.

YM PÄ R I STÖL I I K E N N E



Kirjasto 
• Ma–to klo 9–19 
• Pe ja aatot klo 9–15 
• La klo 9–15
• Omatoimikirjasto auki joka   

päivä klo 6–22. 

Poikkeukset: 
• Pe 23.12. ja to 5.1. klo 9–15 
• 24.–26.12. suljettu
• Pe 6.1. suljettu.
Kirjastoauto ei liikennöi 
23.12.2022–8.1.2023.

 Spotti

Asiakaspalvelupiste Spotti 
sekä etätyö- ja kokoustilat 
suljettu 27.–30.12.2022.

AU K I O LOA JAT

Uimahalli

• Ma klo 12–19.30
• Ti, ke, to klo 8–20
• Pe klo 12–19.30
• La–su klo 10–16.
12.–23.12.2022 Kynttiläuinti 
2.–4.1.2023 Wibit-temppurata

Poikkeukset:
• 19.–23.12. klo 12–19
• 24.–25.12. suljettu
• 26.–30.12. klo 12–19
• 31.12.2022–1.1.2023 suljettu
• 2.–5.1. klo 12–19
• 6.–8.1. klo 10–16.

K E H I T TÄ M I N E N

Heinolan kaupunki toteutti ensimmäisen kerran osallistuvan budje-
toinnin kaupunkilaisten kanssa 2022. Nyt on aika tarkastella miten 
vuoden 2022 ehdotukset ovat edenneet.

Senioripuisto: Möljän puistoon rakentui toiminnallinen senioripuis-
ta, johon hankittiin osbu-rahalla penkkejä ja pöytiä. Penkit ja pöydät 
asennettiin syksyn aikana samaan aikaan kun rakennettiin ulkokuntoi-
lupaikka senioreille. 
Mopotapahtuma nuorille: Mopotapahtuma nuorille järjestettiin syys-
kuussa yhteistyössä Heinolan moottorikerhon kanssa. Paikalle oli 
saapunut myös kaksinkertainen Flat Trackin maailmanmestari Lasse 
Kurvinen. Ohjelmassa oli Hitaan ajon rata sekä Hienoin mopo -kilpai-
lut. 
PuuTarha: Kaupunkilaisten oma puuTarha syntyi kesän aikana enti-
sen Maaherrankadun päiväkodin (Tarha) piha-alueelle. Piha-alueelle 
hankittiin multaa, pöytäryhmiä sekä puutarha- ja nikkarointivälineitä 
kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön. Puutarhaan kasvoi kaikille avoi-
mien toimintaviikkojen aikana ”Kukkiva puu” -yhteisötaideteos, johon 
jätti kädenjälkensä yli 100 kävijää.
Kesäreitit: Kesäreittien opastus ja pelillistäminen ovat saamassa pa-
kopelimäisen toteutuksen. Heinolan keskustaan ja kansalliseen kau-
punkipuistoon sijoittuva ulkoilmapakopeli lanseerataan ensi keväänä. 
Heinolan kaupunki keräsi käsikirjoituksen pohjaksi tarinoita, mystee-
rejä, elävää perintöä ja ideoita kaikille avoimessa tarinapajassa. 
Nuorten oma paikka: Osbuun varatulla rahalla päätetiin hankkia nuo-
rille kontti, joka toimii sääsuojana. Kontti hankitaan loppuvuodesta 
ja siirretään paikkaan, johon nuoret sen toivovat. Keväällä siihen on 
tarkoitus tehdä sisustusta mm. maalaamalla graffiteja sekä hankkia 
kestäviä penkkejä yms. nuorten toiveiden mukaan.

OSBU 2023

Vuoden 2023 Osallistuvan budjetoinnin ideavaihe on käynnistynyt. 
Ideoita voi toimittaa 1.12.2022–6.1.2023 välisenä aikana. Vuosille 2022–
2024, kullekin on varattu 50 000 euroa yhteisten kehittämisideoiden 
toteuttamiseen. Taustalla on ajatus suorasta ja osallistuvasta de-
mokratiasta, jossa asukkaat päättävät, miten kunnan käytössä olevia 
julkisia varoja käytetään. Lue lisää: heinola.fi/osbu

Terveyskeskus

1.12.2022 alkaen yhteyden-
otot Heinolan terveyskeskuk-
sen vastaanottopalveluihin 
tapahtuvat yhden numeron 
kautta. Muut asiakkaiden 
saamat numerot poistuvat 
käytöstä. p. 03 849 4388.

Vastaanotto:
• Ma–to klo 8–15
• Pe klo 8–14.

Ilta- ja viikonlopun  
kiirevastaanotto 31.12. asti:
• Ma–to klo 15–20.45
• Pe klo 14–20.45
• La klo 10–17.45
• Su klo 12–19.45.

OSBU


