ORIMATTILAN SANOMAT

Tiistaina syyskuun 10. päivänä

Orimattilan uudessa
mobiiliopasteessa
mukana myös kylien patsaat

Myllyn yksityistien toimitsijamies Mikko Simola (vas.) kävi viime torstaina Kaskenoja Oy:n Jarkko
Vitikan ja Niko Mikkosen kanssa sillan uusimisen seuraavia vaiheita läpi. Lopulliset kaiteet sillan
reunoihin saadaan tämän viikon aikana.

Orimattilan uusi
mobiiliopaste
tutustuttaa myös
kylien lukuisiin
patsaisiin. Kuvassa olevan
Kuivannon
kirkon hautausmaalta löytyvän
asevarikko 2:n
onnettomuusuhrien muistomerkin
on suunnitellut ja
valmistanut Pentti Papinaho.

Kokonaan uusittu Myllynsilta Virenojan Myllyntien varressa avattiin liikenteelle aikataulun mukaisesti viime viikon perjantaina. Samalla kolmen viikon
ajan sillan kohdalta liikenteeltä
katkaistu tie saatiin jälleen käyttöön.
– Eilen sillan puukannelle tehtiin erikoisasvaltti. Kaikki on
mennyt aikataulun mukaan, paitsi sillan maan puolelle tulevien

kaiteiden toimitus hieman viivästyi ja kaiteet asennetaan paikoilleen ensi viikon aikana, kertoi Myllyn yksityistien toimitsijamies Mikko Simola viime viikon
torstaina.
Varsinaiset sillassa olevat kaiteet ovat olleet paikoillaan jo uuden sillan tullessa paikalle.
Jarkko Vitikka siltaurakkaa
suorittaneesta Kaskenoja Oy:stä
kertoi Versowoodin täyspuisen
sillan kannen saapuneen ja asennetun paikoilleen viime keski-

viikkona.
– Saimme 28 tonnia painavan
kannen paikoilleen yhdellä nostolla. Sillalla on nyt vettä läpäisemätön kumibitumiasvaltti ja sillan molemmille puolille tulee 30
metriä asvalttia, Vitikka kertoi.
Vanha silta oli puupintainen.
Tiekunta on saanut sillan uusimiseen avustusta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä
pienemmän summan Orimattilan
kaupungilta.
Remontin kustannusarvio on
125 900 euroa.

Artjärven sillan korjaus
jatkuu pikapuoliin
Juho Kiuru
Artjärvi

Myrskyläntien (tie 174) ylikulkusillan korjauksen viimeistely
on tarkoitus aloittaa tällä viikolla
tai seuraavalla viikolla. Myrskylän ja Artjärven rajan tuntumas-

sa rautatien ylittävän sillan pintarakenteen toinen puoli on vielä
korjaamatta.
Artjärven ylikulkusillaksikin
kutsutulle sillalle tulee korjauksen ajaksi liikennevalot, ja liikenne kulkee yhtä kaistaa pitkin.
Korjauksen viimeistely kestää

puolitoista kuukautta tai parikin.
– Töiden eteneminen riippuu
säästäkin. Työmaalle tulee sääsuoja, mutta aina vesisade ja kylmä ilma silti hidastavat tämäntyyppisiä töitä, kertoo urakoitsija
MPV-Infrarakenne oy:n toimitusjohtaja Pasi Peltonen.

Orionaukion kulunut suojatie
saamassa uutta maalia
Orionaukion
laidalla tien ylittäjiä on paljon,
mutta suojatiemerkintä on
kulunut.

Patsasopasteelle
on ollut kysyntää
Mobiiliopasteen käyttö ta-

Juho Kiuru
Orimattila

Orimattilan keskustassa Orionaukiolle johtavan tien toinen
suojatie on ollut pitkään heikosti
näkyvissä.
Suojatiemaalaus on kulunut lähes näkymättömiin.
Kaupunkilaiset ovat kiinnittäneet huomiota, että taksiaseman
ja Kelan toimiston kupeesta lähtevän suojatien ylittää päivittäin
kymmeniä ihmisiä. Heistä osa
on hitaasti liikkuvia tai liikuntarajoitteisia.
Kunnallistekniikan työnjohtaja
Janne Komulainen Orimattilan
kaupungilta tunnistaa ongelman.
– Paha paikka se on, ja tarvetta
olisi saada sinne suojatie maalattua. Käydään tekemässä se erillistyönä. Sen verran siitä on tullut
palautetta, Komulainen sanoo.
Tiemerkintöjä kunnostetaan
kaupungin toimesta vuosittain
tietyn määrärahan turvin. Tälle
vuodelle oli myönnetty 24 000
euroa tiemerkintöjen kunnostamiseen. Se raha on jo käytetty.
Kunnostettavia kohteita pistetään tärkeysjärjestykseen siten,
että suojatiet koulujen ja päiväkotien lähellä pidetään parhaassa
kunnossa.
– Siitä mennään sitten alaspäin.

Pukkilan seurakunta ryhtyy raivaushommiin ensi vuonna. Seurakunta haluaa raivata ja maisemoida hautausmaan ja Porvoon-

Myrskylän
pomot sotehahmotelman
seurantaryhmään
Myrskylän kunnanhallitus nimesi Uudenmaan sote-erillisratkaisun seurantaryhmään kunnanjohtaja Sam Vuorisen ja kunnan
hallintojohtaja Matti Latva-Pi
rilän.
Sote-erillisratkaisu voisi koskea koko Uuttamaata, pääkaupunkiseutua tai Helsinkiä. Selvitys Uudenmaan sote-erillisratkaisusta valmistuu tämän vuoden
loppuun mennessä.

Trio miettii
Pukkilan
hautoja

pahtuu omalla älypuhelimella.
Opasteeseen mennään internetselaimen kautta, joten erillistä
sovellusta opasteen käyttämiseksi ei tarvitse puhelimeen asentaa.
Niille henkilöille, joilla ei ole
älypuhelinta, oli tarjolla paperinen patsaskartta sekä tietopaketti keskustan alueen patsaista. paperikarttaa on Sunan mukaan jat-

kossakin jaossa ainakin taidemuseolla, mahdollisesti myös kaupungintalolla.
– Paperisessa kartassa tosin näkyvät vain keskusta-alueen patsaat.
Sunan mukaan patsasopasteasia
on puheissa putkahdellut esiin jo
pidemmän aikaa. Sitä ovat väläytelleet sekä Orimattilan taidemu-

seon ystävät ry että koulut, joista käsin on toivottu tietoa muistomerkeistä.
Mobiiliopasteen virallista käyttöönottotapahtumaa vietettiin viikonloppuna Orimattilan taidemuseolla, missä Suna sekä Orimattilan taidemuseon ystävät ry:n jäsenet antoivat opastusta mobiiliopasteen käyttöön.

Pukkilan kirkkoneuvosto on nimennyt kolmejäsenisen työryhmän pohtimaan, mitä tehdä sellaisille haudoille, joiden haltijasta
seurakunnalla ei ole tietoa. Tällaisia ”omistajattomia” hautoja, joiden viimeisestä hautauksesta on
kulunut yli 30 vuotta, löytyi peräti reilut 120 kappaletta Pukkilan
hautausmaalla taannoin tehdyssä
kartoituksessa.
Työryhmän tehtävänä on laatia
seurakunnalle palautuvien hautojen käyttösuunnitelma, jossa
muun muassa ratkaistaan se, mitä
tehdään seurakunnalle siirtyvillä
haudoilla oleville muistokiville.
Pukkilan hautausmaalla on tällä hetkellä ”kohtuullisen runsaasti” vapaita hautapaikkoja, joten
uusille hautapaikoille ei ole tulenpalavaa tarvetta.
Työryhmään nimettiin Leena
Clever, Erja Sihlman sekä Ee
ro Mölsä.

Korkeasaaren eläimet syövät orimattilalaisia oksia
Anna Hakama
Orimattila

Enemmänhän suojateitä pitäisi
kunnostaa. Se on selvä asia, Komulainen toteaa.
Hänen mukaansa yhden suojatien maalauksen kunnostaminen
maksaa useamman sata euroa.
Suojatiemaalaukseen käytetään

erilaista kalustoa kuin tien kaistamerkintöjen tekemisessä.
Komulaisen mukaan maalauskoneen tilaaminen vaatii useamman suojatien urakan. Mutta erityisen pahoja paikkoja voidaan
maalta käsityönä yksittäin.

Seurakunta haluaa avata
jokinäkymän Pukkilassa
Petri Sipiläinen
Pukkila

Tupakointi sisätiloissa laukaisi automaattisen paloilmaisimen
Orionkuja 3:ssa Orimattilassa viime perjantaina.
Automaattihälytys tuli pelastuslaitokselle kymmenen aikaan
perjantai-iltana.

Kaksi henkilöautoa kolaroivat
Pukkilassa viime keskiviikkona
hieman ennen kuutta illalla. Risteyskolari sattui Myrskyläntien ja
Keskustien risteyksessä.
Kolariautoissa oli yhteensä neljä henkilöä, joista kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa.

Anna Hakama
Orimattila

Orimattilan kulttuuritoimi on
julkistanut Orimattilan patsaita esittelevän mobiiliopasteen.
Orimattilan patsaskierros -mobiiliopasteeseen on koottu lyhyet tietopaketit ja kuvat Orimattilan julkisista patsaista ja muistomerkeistä.
– Kaupungin verkkosivuilla on
patsaita esitelty aiemminkin, mutta ne ovat olleet keskustan alueen
patsaita, kun mobiiliopasteessa
ovat mukana nyt myös kylien patsaat, kertoo Orimattilan kulttuuripäällikkö Henrika Suna.
Mobiiliopasteessa on tällä hetkellä kuvat ja lyhyet tietoiskut
kaikkiaan 24:stä Orimattilan patsasta. Sunan mukaan opasta voidaan tarvittaessa täydentää. Mobiiliopasteessa on myös patsaiden
karttalinkit, joten opasteen avulla
on helppo löytää kauempanakin
sijaitsevat kohteet.
Opaste on tehty Seinätön museo -alustalle, joka on ollut Orimattilan taidemuseolla käytössä
useamman vuoden.
– Mobiiliopasteen on tarkoitus
herättää ihmisten kiinnostus julkisia patsaita ja muistomerkkejä
kohtaan ja houkutella lähtemään
omatoimisille patsaskierroksille.
Myös koululuokat voivat käyttää
mobiiliopastetta tutustuessaan lähiympäristön kulttuuriperintöön,
kertoo Suna.

Tupakoinnista
aiheutui
automaatti
hälytys

Risteyskolari
Pukkilassa

Uusittu Myllynsilta
avattiin liikenteelle
Anna Hakama
Virenoja
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joen välissä olevan alueen niin,
että hautausmaalta avautuu näköala joelle.
Samalla seurakunta aikoo selvittää, olisiko joen rantapenkkaa
mahdollista käyttää joskus tulevaisuudessa uurnahautojen paik-

kana.
Seurakunnan kirkkoneuvosto
päätti sisällyttää ensi vuoden toimintasuunnitelmaan myös hautausmaan vanhan lisäosan ränsistyneen puuaidan poistamisen ja korvaamisen uudella raja-aidalla.

Korkeasaaren eläintarhan eläimet ovat jo useamman vuoden
ajan saaneet nauttia orimattilalaisesta ruuasta, kun Ilkan Hake Oy:n Ilkka Sappinen toimittaa kahden kuljettajan avulla orimattilalaisia oksia Korkeasaareen. Viime torstaina Sappinen
oli poistamassa pajukkoa Sampolan teollisuusalueen liepeiltä,
paikasta, johon Orimattilan kennelyhdistyksen paloaseman viereinen koirakenttä siirtyy paloaseman remontin alta.
– Metsän reunaan on tarkoitus
kaivaa oja ja raivaan risuja ojan
tieltä pois. Ne menevät Korkeasaaren eläimille syöntioksiksi.
Ovatkin parhaita mahdollisia oksia, niin suurilehtisiä kuin voi olla, iloitsee Sappinen.
Sappinen kertoo kolme ja puoli
vuotta sitten nähneensä Maaseudun tulevaisuudessa ilmoituksen,
jossa luki kutakuinkin näin: ”Ostetaan eläinten syöntioksia Korkeasaareen”. Erikoinen ilmoitus
poiki soiton Korkeasaareen ja siitä lähtien Sappinen on toimittanut
kesäaikaan kahdesti ja talviaikaan
kerran viikossa syöntioksakuorman Korkeasaareen.

Rungot palaavat
takaisin Orimattilaan
Sappinen vastaa oksista ja niiden lastaamisesta, kun taas Mart
ti Laitinen ja Heikki Häppölä
ajavat konttiin lastatut oksat vuoroviikoin kohteeseen. Jos joku on
bongannut liikenteestä kulkupe-

Ilkka Sappinen (vas.) ja Martti Laitinen lastasivat viime torstaina kuormallisen pajuja valmiiksi. Perjantaiaamuna jo ennen seitsemää syöntioksien kuljetuksesta vastaava Laitinen oli Korkeasaaren portilla kuormineen.
lin, jonka kyljessä lukee suurin
vihrein kirjaimin ”Oksia Orimattilasta Korkeasaaren eläimille”,
on hän mitä todennäköisimmin
nähnyt joko Laitisen tai Häppölän työssään.
Miehet tähtäävät Korkeasaaren porteille aamulla ennen seitsemää. Oksien kuormaus tehdään

vientiä edellisenä päivänä, sitä
katkaistut oksat eivät säily kauaa hyvinä.
– Korkeasaaressa on 30–40
eläintä, jotka syövät oksia. Osa
syö kuoria, osa latvoja, silmuja tai
lehtiä. Samoja oksia menee monelle eri eläimelle. Oksien mukana tulee uusia tuoksuja, jotka

kuulemma saavat eläimet innostumaan, Sappinen kertoo.
Paju ja Haapa ovat parhaita
syöntioksia, pihlaja kelpaa lehden
aikaan ja koivu alkukesästä.
– Talvella mäntyjä pitää olla
kolmannes mukana, sillä jotkut
syövät neulasia, Sappinen kertoo.

Se, mitä eläimet eivät oksista
syö, palaa takaisin Orimattilaan.
Käytännössä takaisin palaavat
isot huolelliset kuorettomiksi kalutut puiden osat.
– Ne puut kuivataan ja haketetaan ja hake menee Orimattilan
lämpölaitokselle, Sappinen paljastaa.

