TORSTAINA 3.10.2019 / KOILLIS-SAVO 3

Vanha kansakoulu
naapureille
Kiinteistöt: Riitta Heikkisen perhe ostaa
kauan myydyn entisen toimintatuvan.
TEPPO KOMULAINEN

MUURUVESI

Anna Kaasinen

Vuonna 1889 valmistunut
Muuruveden kansakoulurakennus Rantatie 6:ssa on
löytänyt vuosien odotuksen jälkeen uuden omistajan aidan takaa.
– Taloa on katsottu pitkään tyhjillään. Sydämestäni
rakastan vanhoja rakennuksia, ja surettaa nähdä, kuinka
huoltamatta jäävät rakennukset rapistuvat, kuvaa
Riitta Heikkinen.
Kaupunki myy viimemmäksi toimintatupana tunnetun rakennuksen
Heikkisen perheelle 6 000
eurolla. Kauppaan sisältyy
1 364 neliönmetrin tontti,
jolla on rakennusoikeutta
246 neliötä.
KIINTEISTÖÄ myi aikoinaan
Juankosken kaupunki. Nyt se
löytyi Kuopion Tilakeskuksen myyntisalkusta.
Tilakeskuksen kiinteistökehitysasiantuntijan mukaan
velaton kauppahinta 6 000
euroa vastaa kiinteistön
markkina-arvoa. Raken-

Rantatie 6:n talo Muuruvedellä on ollut tyhjillään
kymmenkunta vuotta.
nus on välttävässä kunnossa.
– Talo ei ole vielä kovin
silmänsoma, mutta sitä on
tarkoitus ruveta laittamaan.
Tulevasta käytöstä on useita
ajatuksia, mutta ne tarkentuvat ajan myötä. Kunnostamisaikataulua ei vielä
ole. Aluksi tehdään siistimishommia ulkopuolella,
kuvaa Heikkinen.
Kuopion kaupungin kiin-

”

Talo ei ole
vielä kovin
silmänsoma.

teistöasiamies Pirkko Laaksonen kertoo, että vuodelta
1991 olevan Muuruveden asemakaavan mukaan kyseessä on suojeltava rakennus:
– Sitä ei saa purkaa. Korjausten ja muutostöiden on
oltava sellaisia, että rakennuksen taajamakuvan kannalta merkittävä luonne
säilyy.
KYLÄHISTORIIKKI Emäpitäjästä tehtaan varjoon kertoo, että 1800-luvun lopulla
Muuruveden asukasmäärän
kasvaessa tarvittiin koulu.
Tontin Keskipihan tilas-

Muuruvesi hankkeen
markkinallisin
MUURUVESI,
RAUTAVAARA
Anna Kaasinen

Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeen kahdeksan
kokeilualuetta saivat kunniakirjan ja jaksamisleivän
yhteistapaamisessa viime
kuussa.
Muuruvesi sai kunniakirjan ja erityismaininnan
markkinallisimpana pilottina ja Rautavaara rohkeimpana pilottina.
Hankkeen projektipäällikkö Seija Korhonen kertoo,
että Muuruvesi ansaitsi ehdottomasti tittelinsä,
koska kyläläiset ovat olleet
hyvin ulospäinsuuntautuneita, markkinoineet paljon
aluettaan ja luoneet kontakteja eri suuntiin.
– Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetyt
syysmarkkinat laajenivat
tänä syksynä kaksipäiväisiksi ja onnistuivat jälleen
erinomaisesti. Yhteistyö-

kumppaneina oli yrittäjiä,
yhdistyksiä ja hankkeita –
tuollainen kahden päivän
tapahtuma oli huikea ponnistus, kuvaa Korhonen.
– Rautavaara oli rohkein,
koska se oli ainoa ja ensimmäinen kunta, joka huomioi hankkeen toimenpiteitä
kunnan talousarviossa jo
tänä vuonna ja otti monta rohkeaa askelta, kuten
edisti omatoimikirjastoa ja
perusti hanke- ja elinkeinokoordinaattorin toimen.
Rautavaaralla hankkeen
henki elää tointa hoitavan
Tuula Palojärven käsissä, eikä erillistä hankkeen
yhteenvetotilaisuutta enää
järjestetä.
Muuruvedellä palautepalaverin ja yhteenvedon aika
on lokakuun lopulla.
Hankkeen
muis-

Haemme
hankkeelle
jatkoaikaa.

ta kokeilualueista Vehmersalmi noteerattiin
yritteliäimpänä, Varpaisjärvi ahkerimpana, Karttula
kumppanuksellisimpana,
Vesanto vallankumouksellisimpana, Sukeva viestivimpänä ja Kangaslampi
asukaslähtöisimpänä.
– Haemme hankkeelle
jatkoaikaa joulu- tai tammikuun loppuun pilottitöiden
viimeistelyä ja yhteenvetotilaisuuksia varten, koska rahaa on vielä jäljellä.
Hankkeen tuloksista kerrotaan myöhemmin, sanoo
Korhonen.
Hänen mukaansa myönteinen yllätys oli alueiden
sitoutuminen toimintaan
ja elämään jäävien asioiden
saaminen aikaan.
– Muuruvedellä lähdettiin etenemään ensin seinät
edellä, mutta siellä, Rautavaaralla ja koko hankkeessa opittiin, että pitää lähteä
palvelut ja toiminnot edellä; silloin seinillekin löytyy
käyttöä, tiivistää Korhonen.

ta myi 200 markalla K. G.
Zitting, ja rakentamisrahat
otettiin vaivaiskassan jyvärahastosta ja Nilsiän kunnan
saamista viinaveroista.
Rakennukseen tuli luokkahuoneen lisäksi opettajan asunto. Pihalle tehtiin
talous- ja käymälärakennukset.
– Kyläläiset raivasivat talkoilla tontin puhtaaksi puista
ja rakennuksen urakoi Kalle Rissanen Nilsiästä. Vastaanottotarkastus pidettiin
20.9.1889, kerrotaan kirjassa.
Vuonna 1909 valmistunut koulun lisärakennus
Rantatie 4:ssä on ollut Riitta Heikkisen perheen koti
kymmenen vuotta.
Heikkinen kertoo, että
rakennuksessa
toimi
1970–1980-luvuilla ensin
ompelimo ja sitten leipomo.
1990–2000-luvuilla rakennuksessa toimi kyläkirjasto,
jossa kävi kirjastonhoitaja
kerran viikossa.
Toimintatupa-nimitys
periytyy samoilta ajoilta,
jolloin talossa kokoontuivat kansalaisopiston piirit,
yhdistykset ja seurat ennen
kylätalon valmistumista.

Laivalaituri
kunnostetaan
MUURUVESI
Kuopion kaupunki on
hyväksynyt Savon Kuljetus
Oy:n tarjouksen Muuruveden laivalaiturin kunnostamisesta.
Savon Kuljetuksen tarjous
kunnostamisesta on kokonaisurakkana arvonlisäverottomaan hintaan 11 490
euroa.
Muuruveden laivalaiturin
kansi- ja sivulankut uusitaan. Kaiteissa käytetään
entisiä tolppia, kiinnityslankut uusitaan.
Laiturin oikea kulma rannalta päin katsottuna on painunut noin 20 senttimetriä
ilmeisesti jään painamana.
Laiturin painunut runko

oikaistaan.
Laiturin runkorakenne
on tehty kyllästetyistä pylväistä. Kansi- ja sivulankut
ovat lehtikuusta ja ne ovat
lahonneet siten, että laituri
on korjaamattomana vaarallinen käyttää.
Myös kanoottilaiturille
johtava sivulaiturirakenne
korjataan. Kanoottilaituria
ei kunnosteta.
Sopimuksen mukaista
kokonaishintaa ei saa ylittää
ilman tilaajan hyväksymistä. Savon Kuljetus Oy toimii
hankkeen pääurakoitsijana
sekä vastaa hankkeen työturvallisuudesta.
Työn tulee olla valmis
15.12.2019 mennessä.

OSTAMME PUUTA
SYKSYN JA TALVEN
KORJUUSEEN
Tee puukaupat
1.10.-31.12.2019
välisenä aikana ja voit
voittaa Iivo Niskasen
sinulle valitseman
suksipaketin!
(Arvo 1000€)
Hankintaesimies
Kimmo Viitamäki
Puh. 040 687 8828
kimmo.viitamaki@keitelegroup.fi
Hankinta-alue: Kaavi, Juankoski,
Nilsiä, Outokumpu ja Siilinjärvi

Hankintaesimies
Perttu Pajunen
Puh. 040 652 6300
perttu.pajunen@keitelegroup.fi
Hankinta-alue: Karttula, Kuopio,
Tuusniemi ja Vehmersalmi

Metsäsi arvoinen kumppani

www.keitelegroup.fi

s MARKKINAT
Syyma
7.10. klo 9–16
TUUSNIEMEN TORILLA

Paljon kauppiaita Paljon ostettavaa
Iloista mieltä ja markkinatunnelmaa

Lanttu-, liha- ja
kalakukot
Karjalanpiirakat

Parasta mainostilaa
Letkut, suulakkeet ja
tarjolla.
suodattimet.
Ota malli mukaan!

SIHVOLA
0400 729 852

MUURINPOHJALETUT
Grillimakkarat
Einesmaja,
Kuopio

Koko
perheelle
TOSSUT
VILLAHOUSUT
RUKKASET

Maankuulua wanhanajan

savusaunapalvia,
maalaishyytelöä ja
lihaisia makkaroita!

KIVIKYLÄN
TUOTEKASSI

20€

JÄTTIKASSI

KENGÄT JA HINNAT
SOPIVAT
TERVETULOA!
PS. Meillä käy
vain käteinen

10€

KEKSEJÄ

RINKELIT

Nyt Maaningan mieheltä

PÖLYPUSSIT

Kenkäbussi

Sakari

TUORETTA
”METRILAKRITSAA!”

WANHANAJAN

LIHASÄILYKKEET
KALASÄILYKKEET
TYRNITUOTTEET
O. TUOKKO

LAUKUT,
LOMPAKOT, SYYSLAKIT JA MYSSYT,
KÄSINEET
JA VYÖT.
Hihnala

MAKEISIA
MONENLAISTA

Suoraan
maahantuojalta

EDULLISET
KÄYTTÖVAATTEET
Myös isot koot

ESITTELYSSÄ:
OKUMAKS
Silmälasien
puhdistusaine

ALL TIP TOP

Yleispuhdistusaine

GOLDENMIX
Nahanhoitoaine

KARPALOA
3 litraa

20€

RAUDASKALA
Savukalaa saaristosta

PUUNKANTOKASSIT

Kylmäsavulohi
Kylmäsavunieriä
Kylmäsavusiika
Lämminsavulohi
Graavilohi
Graavisiika

/2 kpl

www.raudaskala.fi

15
€ 25€
/kpl

