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Joutsalaisperhe sai erävoiton oikeudessa

Hautausmaiden puissa  
on paljon lahovikaa
Joutsan hautausmaalta kaadet-
tiin viime viikolla osa alueen 
puista. Kyse on lahovikaisista ja 
vahingoittuneista rungoista, jot-
ka alkavat olla vaaraksi ympäris-
tölleen.

Hautausmaan puiden kunto 
yleisestikään ottaen ei ole korke-
alla tasolla. Nyt poistettiin 30–40 
runkoa pääasiassa kirkon ym-
päristöstä. Työn suorittivat Rei-
jo Heimonen ja Kimmo Laine 
Metsäpalvelu Heimosesta.

– Tuolla alueella puuston 
kunto oli huono. Koivuista lähes 
jokainen oli laho ja samoja oirei-
ta oli kuusissakin, kertoo Hei-
monen.

Hän toteaa, että onneksi alu-
eella kasvaa mäntyjäkin joukos-
sa, sillä lahoja puita pitäisi kaa-
taa vielä useita kymmeniä run-
koja lisää. Mänty nimittäin kes-
tää lahoa kuusta ja koivua pa-
remmin.

Monin paikoin on tavallis-
ta, että hautausmaiden puus-
to on pääasiassa isoa ja vanhaa 
puuta. Puuston hoidon tulisi 
olla jatkuvaa, ja kun vanha kaa-
tuu, niin uutta pienempää pi-

täisi olla nousemassa tilalle. Il-
man monen ikäistä puustoa seu-
rakuntalaiset saavat pian tottua 
aiempaa avarampiin näkymiin 
hautausmaillaan.

On selvää, että hautausmaalla 
puut joutuvat aivan toisenlaisiin 
oloihin kuin salomailla. Hauta-
sijojen kaivaminen katkoo juu-
ria, ja myös työkoneiden käyttö 
ja ihmisten liikkuminen jättävät 
oman jälkensä pintajuuriin, mitä 
taas edesauttaa lahoamista.

– Ison koivun pintajuuret 
saattavat ulottua 20 metrin pää-
hän. Lahovikaa tulee pintajuuri-
siin puihin helposti juuri raken-
netulla alueella. Männyn juuret 
suuntautuvat alaspäin, siksi se 
kestää paremmin, sanoo Heimo-
nen.

Hautausmaan katselmuksessa 
on taannoin todettu, että Joutsan 
hautausmaalla on kuolleita ja va-
hingoittuneita puita, jotka tulee 
poistaa. Myös terveitä puita on 
merkitty kaadettavaksi. Tällöin 
ne sijaitsevat sellaisella paikalla, 
johon on mahdollista saada uusi 
hautapaikka taikka puu haittaa 

viereisen paikan aukaisua. Kirk-
koneuvosto antoi urakan Metsä-
palvelu Heimoselle, joka hoitaa 
puiden kaadon ja niiden lähikul-
jetuksen.

Tänä keväänä kaadettiin nel-
jäsosa tai korkeintaan kolmasosa 
lahovikaisista rungoista. Uudel-
leen asiaan palattaneen seuraa-
vana talvena. Suojaavan lumi-
peitteen olemassa olo on nimit-
täin toivottavaa, kun toimitaan 
ahtaissa oloissa hautojen seassa. 
Usein hautakiviä joudutaan suo-

jaamaan ja kaatamaan maahan, 
jotta ne eivät vahingoittuisi.

taitavat miehet tulevat kyllä il-
man luntakin toimeen. Näissä 
kaadoissa Heimonen käytti nos-
tokoriautoa apuna. Näin puu 
saadaan katkottua osissa paikal-
leen sen vielä ollessa pystyssä, ja 
kumoon kaadettavaksi jää noin 
puolet alkuperäisestä mitasta 
oleva tynkä. Silti marginaalissa 
tiloissa puun kaataminen on te-
kijämiesten hommaa. Puun pi-

tää rämähtää metrilleen halut-
tuun kohtaan. Työn vaativuuden 
vuoksi seurakunnilla on usein 
vaikeuksia löytää metsureita, 
jotka lähtevät suurten puiden 
kaatoon hautausmaalla.

Leivonmäen hautausmaan puus-
to muistuttaa Joutsaa, myös kun-
noltaan. Sieltäkin on muutamia 
huonokuntoisempia raakattu. 
Luhangassa harvennusta on teh-
ty jo muutama vuosi sitten.

Janne Airaksinen

Puut pätkittiin ensiksi osaksi pystyyn nostokoriauton avulla ennen jäljelle jääneen rungon kaatoa. 
Kuvasta näkyy hyvin, millaista tarkkuustyötä metsurin homma on hautausmaalla toimittaessa.
Kuva: Jukka Huikko

Kunta kaataa tarpeen mukaan
KatuKuva muuttuu puiden osalta tasaiseen tahtiin myös Joutsan 
kunnan alueilla. Työpäällikkö Veijo Penttinen kertoo, että kun-
noltaan vaaraa aiheuttavia puita kaadetaan aina tarpeen mukaan.

– Tarkkailu on jatkuvaa. Juuri äskettäin annoin määräyksen tar-
kistaa vanhan meijerin läheisyydessä oleva puusto, kertoo Pentti-
nen.

Viime vuosina on harvennettu esimerkiksi terveyskeskuksen 
ympäristö.

Janne Airaksinen

Veteraaneille 
7.500 euroa 
kotipalveluihin
vaLtioKonttori on myön-
tänyt kunnille tälle vuodelle 
6,6 miljoonaa euroa rintama-
veteraanien kotiin vietävien 
avopalveluiden tuottamisek-
si. Joutsan kunnan osuus tästä 
on liki 7.500 euroa.

Käytännössä Joutsan kunta 
osoittaa veteraaneille pääosin 
siivouspalvelua. Lisäksi mää-
rärahaa voidaan käyttää liik-
kumista tukevien apuvälinei-
den hankintaan. Tavoitteena 
on tukea veteraanien selviyty-
mistä kotona.

määräraHaLLa tuotettaviin 
palveluihin ovat oikeutettu-
ja vuosina 1939–1945 sotiin 
osallistuneet joutsalaiset, yh-
teensä 31 henkeä. Veteraani-
en tuloilla ei ole merkitystä, 
vaan ratkaisevaa on palvelui-
den tarve.

Jukka Huikko

Kuljetusasia 
käsitellään 
uudelleen 
lautakunnassa
HämeenLinnan hallinto-oikeus 
on velvoittanut Joutsan kunnan 
käsittelemään uudestaan erään 
esikoululaisen kuljetuksia kos-
kevan kiistan. Oikeuden mu-
kaan kunta ei ole tehnyt asiassa 
kunnollista päätöstä.

Tapaus sai alkunsa helmi-
kuussa 2012, kun vanhemmat 
esittivät Joutsalle vaatimukset 
lapsen esiopetuksen järjestämi-
sestä Leivonmäellä silloisen päi-
väkoti Röllin sijaan. Myös päivä-
hoitopaikkaan vaadittiin muu-
tosta. Perusteena olivat Röllin 
epäillyt sisäilmaongelmat. Lap-
si siirtyi Joutsasta Leivonmäelle 
ja vanhemmat kuskasivat häntä 
itse.

Sittemmin asiaa on käsitel-
ty muun muassa Länsi- ja Sisä-
Suomen aluehallintovirastossa 
(avi), Joutsan sivistyslautakun-
nassa ja kunnanhallituksessa 
sekä jo kertaalleen aiemmin hal-
linto-oikeudessa.

avin näkemys asiassa oli, että 
Joutsan kunta on menetellyt 
huolimattomasti tapauksen kä-
sittelyssä. Päivähoidon järjes-
tämistä koskien Hämeenlin-
nan hallinto-oikeus on hylännyt 
perheen valituksen heinäkuussa 
2012.

Joutsan kunta on puolestaan 
johdonmukaisesti hylännyt kor-
vaushakemukset. Viimeisin pää-
tös on viime vuoden huhtikuul-
ta, johon perhe nyt haki oikeu-
desta muutosta.

oiKeudeLLe vanhemmat esittivät 
useita perusteluita muutosvaa-

teelle. Muun muassa avin pää-
töstä ei annettu sivistyslauta-
kunnan jäsenten tiedoksi, eikä 
vanhempia ole kuultu riittävästi. 
Vanhemmat kiinnittivät huomi-
on myös siihen, ettei päätöstä ole 
perusteltu kunnolla.

Kunnan toimintaa he pitävät hi-
taana ja tiedottamista puutteel-
lisena. Lisäksi he katsovat, että 
perhettä on johdettu kuljetus-
kustannusten osalta harhaan. 
Heille ei ole kerrottu muun mu-
assa mahdollisesta oikeudesta 
kuljetuskorvauksiin.

HaLLinto-oiKeus jätti tutkimatta 
viranomaisten toimintaa ja me-
nettelytapoja koskevat väitteet. 
Myöskään 12.000 euron suu-
ruista varsinaista vahingonkor-
vausvaadetta oikeus ei tutkinut. 
Nämä eivät kuulu hallinto-oi-
keuden toimivaltaan.

Sen sijaan oikeus tutki sitä, 

onko kunta velvollinen vastaa-
maan lapsen esiopetuksen kul-
jetuksista. Lopputulos oli, että 
oikeus kumosi Joutsan kunnan-
hallituksen viimeisimmän pää-
töksen.

oiKeus yhtyi vanhempien näke-
mykseen siitä, ettei asiaa ole rat-
kaistu kunnolla. Lisäksi oikeus 
huomautti, ettei vanhempien il-
moituksella kuljetusten vastaa-
misesta itse ole asiassa ratkaise-
vaa merkitystä.

asian käsittely alkoi oikeuden 
päätöksen johdosta uudelleen 
Joutsassa eilen tiistaina, kun asia 
oli sivistyslautakunnan listalla. 
Peruspalvelujohtaja Päivi Haku-
lisen pohjaesitys oli edelleen sil-
lä linjalla, että kuljetukset jäisi-
vät vanhempien vastuulle.

Jukka Huikko


