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3D-mallinnus apuna Riissuontien katutyömaalla
Juha Aro
Riissuontielle rakennetaan
parhaillaan 260 metriä uutta katua. Samalla rakennetaan huhtikuussa alkavan
uuden päiväkodin vaatima
vesihuolto. Työt urakoi Kaskenoja Oy.
Katutyöt aloitettiin ennen helmikuun puoliväliä. – Hyvä vauhti
on päällä. Uuden kadun pitäisi olla liikennöitävässä kunnossa huhtikuussa. Lopullisesti työt valmistuvat kesäkuussa, kertoo toimitusjohtaja Mika Kaskenoja.
Rakennettava katu tullaan päällystämään vasta päiväkodin rakentamisen jälkeen.
Päiväkodin rakentamisaikataulusta johtuen kadun ja kunnallistekniikan rakentaminen toteutettiin suorahankintana. Yk-

Tekninen johtaja Seppo Rytky, työmaan valvoja Tommi Rämö A-Insinööri Oy:stä, Kaskenoja Oy:n
työpäällikkö Jaakko Voittomäki ja toimitusjohtaja Mika Kaskenoja poikkesivat Riissuontien katutyömaalla viime perjantaina. Liikennöitävässä kunnossa katu on huhtikuussa, jolloin alkavat myös
uuden päiväkodin rakennustyöt.

sikköhintaurakan arvo on noin
89 000 euroa. Lisäksi kiviaineksen toimituksiin arvioidaan kuluvan noin 71 500 euroa ja väliaikaisen työmaatien rakentamiseen noin 11 350 euroa. Urakan
kokonaiskustannusarvio on noin
210 000 euroa.
– Kadun ja vesihuollon rakentaminen alueelle vaatii erikoisrakentamista. Vesihuoltolinjan putkiston alle tulee teräspeltiarina
ja kadun pohjarakenteisiin vaahtolasimurska, kertoo Kaskenoja
Oy:n työpäällikkö Jaakko Voittomäki.
Rakennustöitä jouduttaa Kaskenoja Oy:llä käytössä oleva 3Dmallinnus. – Se tarkoittaa sitä, että kaikki mittavälineet ovat kaivinkoneissa ja ne käyttävät GPStekniikkaa hyväkseen. Kaivinkoneen kuljettaja näkee koko ajan
työmaakuvan ja oikeat kaivuusyvyydet. Lisäksi järjestelmän
avulla voi olla yhteydessä vaikka suunnittelutoimistoon, kertoo
Mika Kaskenoja.

Jalasjoen Metsästysseura tarjosi
hirvikeittoa Telkun kodalla
Linda Lähdeniemi
Edellisviikonloppuna Jalasjoen Metsästysseura tarjosi hirvikeittoa erityisesti
maanomistajille Telkun kodalla. Paikalla kävi järjestäjien varovaisen arvion mukaan noin 200 ihmistä.
– Ennen meillä on perinteenä ollut paistaa makkaraa, mutta
nyt päätimme tarjota hirvikeittoa.
Tänä vuonna tällä tavalla ja ensi
vuonna katsotaan taas sitten, mi-

tä tehdään, kommentoi Jalasjoen
Metsästysseuran puheenjohtaja
Pekka Mäkiniemi.
Hirvikeiton lisäksi tarjolla oli
leipää hirvileikkeleellä. Jälkiruoaksi kävijät saivat nokipannukahvit sekä munkit.
Jahdit sujuivat Mäkiniemen
mukaan Jalasjoella erittäin jouhevasti. Hirvijahtikin saatiin käytyä alle viikossa.
– Hirvijahdissa saimme alle
viikossa kahdeksan isoa hirveä
ja yhdeksän vasaa. Peuratkin kaadettiin tammikuun loppuun mennessä, joten molemmat jahdit sujuivat moitteettomasti.
Mäkiniemi painottaa myös sitä,
että hirvikeittotarjoilu on erityiskiitos maanomistajille, jotta tuol-

laiset kaatomäärät ja onnistuneet
jahdit ovat mahdollisia.
– Maanomistajat ovat avainasemassa metsästyksessä. Tämän
harrastuksen mahdollistamisesta kuuluu kiitos heille, summaa
Pekka Mäkiniemi.
Metsästysseura järjesti kodalla myös arvonnan, jossa tuli arvata laatikossa olevien hylsyjen
määrä. Lähimmäs oikeaa vastausta, joka oli 308 hylsyä, veikkasi Matti Koivu ja voitti aikuisen peuran leikattuna ja pakattuna. Tapahtumaan osallistuneiden kesken järjestetyssä arvossa peuran vasan leikattuna ja pakattuna voittivat Olavi Jussila,
Anne Mustajärvi ja Liisa IsoJaakkola.

Kaivinkoneenkuljettaja Markku Lehtinen kertoo 3D-mallinnuksen nopeuttavan kaivuutöitä tuntuvasti.

Uuden majan
rakentamista aletaan

