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Merkkipäivä-, ylioppilas-, rippi-
 ja häälahjat sekä tuliaiset.
KAIKKI LAHJAT!

Merkkipäivä-, ylioppilas-, rippi-
ja häälahjat sekä tuliaiset.
KAIKKI LAHJAT!

KORUTASKU
  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

Palvelemme
teitä

ma-pe 7.-17.

Tervetuloa
ostoksille!

MONITOIMITYÖKALUT

Käsivalaisimet ja otsalamput

SISUSTUSVALAISIMET
 UUTUUKSIA
HYVIÄ TARJOUKSIA

 POISTOMALLEJA

PALVELEVA SÄHKÖKAUPPA

Laadukkaat SÄHKÖ-
TARVIKKEET edullisesti

SÄHKÖASENNUSTYÖT 
AMMATTITAIDOLLA

TILAA 03-7777 444

LIIKE-
TUNNISTIN

HEHKU-
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KUOMA-
lenkkarit

36-41
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36-42

36-41

koot 36-47

Musta 36-42
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Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, ORIMATTILA
S-marketin vieressä

ma-pe 9-16.30, la 9-14. Puh. 040-558 6702
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Puh. 037773111 ORIMATTILAN
URHEILU JA KONE OY  

Tilinhoitopalkkio 4 € / kk, korko 0%. 
Esimerkkilaskelma: Ostos 1000 € tai 10 kk 
maksuajalla 104 € / kk, luottohinta 1040 euroa. 
Edun saat vain Aktiiviraha-kortilla. Aktiiviraha on 
jatkuva luotto, jonka vuosimaksu on 30 € toisesta 
vuodesta alkaen. Todellinen vuosikorko 1500 
eu-ron luottosaldolle on 17,45 % (9/2014), 
kun nimelliskorko on 13,37 %. Luoton myöntää 
Handelsbanken Rahoitus Oyj, kotipaikka Helsinki.

Maksa ostosi 10 edullisessa erässä Aktiivirahalla

VOLTA - UTT7920WM 
Volta pölypussiton imuri jonka Multisyklo-
ni-tekniikan ansiosta imuteho säilyy tehok-
kaana. Poistoilman puhtaudesta huolehtii 
HEPA-suodatin, monipuoliset suulakkeet.

DORO senioripuhelin 507S 
Helppolukuinen näyttö ja parannettu 
ääni, turvapuhelu napin painalluksella.

69€

Rosenlew jääkaappi-
pakastin RJP4532 
A+ energialuokan jääkaap-
pipakastin, avara jääkaappi 
turvalasihyllyillä, kaksi vihannes/
hedelmä -laatikkoa, jääkaapin 
nettotilavuus 226 litraa, pakasti-
men nettotilavuus 111 litraa.

TILAISUUS!

Whirlpool pesu-
kone AWE7530 
Linkous 1200 k/min, 
energialuokka A+, 5 kg 
pesuteho, 6th toiminto 
tunnistaa ja sopeuttaa 
automaattisesti ohjelman 
pestävän pyykin määrän 
mukaan. L 400mm, K 
900mm, S 600mm.

M
a Multisyklo-
säilyy tehok-
sta huolehtii 
suulakkeet.

99€

349€

399€



2 25.3.2015

Orimattila, 25.3.2015

Vauhtia rattaisiin

Arolan alueelle on noussut uusi upea yhdyskunta. 
Tontit alkavat loppua, joten nyt katseet Virenojalle 
ja Pennalaan ja kaavoittamaan uusia tontteja.

Ne, joilla on rahaa pankkitileillä ja sukanvarressa, voisivat nyt 
laittaa vauhtia rattaisiin ja kuluttaa. Ostaa kaikenlaista tarpeel-
lista, sillä enää ei kannata vitkutella ja odottaa aikoja parempia. 
Kannattaa rakentaa ja tehdä remonttiakin, jotta saadaan rahaa 
liikkeelle.

Lainarahaa rakentamiseen ja remppaan on tarjolla historian 
edullisimpaan hintaan. Nyt tulisi saada nuoret tekemään elä-
mäntärkeitä ratkaisuja oman asunnon hankkimiseen tai ra-
kentamiseen, ja isäpappa ja äitee takaamaan lainoja. Niin sitä 
selvittiin entisaikaankin, kun sodan jälkeen rakennettiin uutta.

Pennalaan tulisi heti kaavoittaa se Lahden rajan lähellä oleva 
alue ja näin saada uusia asuntoja ja veronmaksajia nimenomaan 
Orimattilaan.

Hinnat alas! Asuntomarkkinoille tarvitaan uutta potkua ja se 
tarkoittaa sitä, että nyt pitää asunnonmyyjien laskea hintatasoa 
10-20 prosenttia tai sitten tyytyä vain esittelemään asuntoaan 
ja odottamaan joulupukkia…

* * *
Pääministeri Stubb kävi Orimattilassa vierailulla pika pikaa, 
kuten kunnon triathlonistin pitääkin, silloin ei pysty kaikkeen 
perehtymään. Varsinkaan näin vaalien alla ei ehdi kuin yhteis-
kuvaan. Sen verran rapsahti kait jostain esiin palautetta, että 

Hennan kanssa ollaan kaksikymmentä vuotta liian myöhään 
liikkeellä?

Hennan upeat nettisivut herättävät ihastusta ja vihastusta. Ovat 
hienot, mutta halvatun kalliit. Olisi kiva tietää, että kuka siunasi 
67.000 euron nettisivujen oston? Hinta on lähes satakertainen 
verrattuna tavallisiin nettisivuihin, joita saa 600-800 eurolla.

Hennan miljöötä esittelevä video on maksanut noin 33.000 
euroa. Huikeita summia veronmaksajien rahoista.

* * *
Tapio Malmiharjulle kiitos ja reilu kädenpuristus, kun otti kantaa 
Hennaan. Tapio toteaa, että hänen mielestään nykyinen ta-
loustilanne ei mahdollista Hennan rakentamista suunnitellussa 
aikataulussa. Hän toteaa myös, että päättäjät ovat vastuussa 
kaupungin taloudenhoidosta. Askelmerkit tulee sovittaa kul-
loiseenkin aikaan sopiviksi.

Hienoa näkemystä kaupunginvaltuuston puheenjohtajalta, 
joka uskaltaa sanoa asiat niin kuin ne ovat! 

Vastaavia ”henna-hankkeita” on ollut vuosien saatossa suun-
nitteilla muuallekin moottori- ja rautatien varteen, tosin paljon 
lähemmäksi Helsinkiä. Ne ovat jokainen kaatuneet omaan mah-
dottomuuteensa, kun päättäjät ovat tajunneet kokonaistilanteen.

* * *
Uusi tekninen johtaja valittiin. Seppo Määttä joutuu melkoiseen 
kiirastuleen, kun pääsee mukaan Orimattilan nykytilanteeseen. 
Toivottavasti mies saa tukea teknisen toimiston osaajilta ja 
entiseltäkin tekniseltä johtajalta. Muilta taitaakin puuttua 
asiantuntemus?

* * *
Reijo Välkkynen

reijomedia@hotmail.com
www.olanextraa.fi

Tarjolla satoja uusia työpaikkoja ja asukkaita

Tuleeko Pennalasta Lahden ja
Orimattilan yhteinen ykkönen?

Orimattila ja Lahti ovat rajanaapureita Pennalassa, 
jonne on parinkymmenen vuoden aikana noussut 
suuri logistiikka- ja teollisuusalue Orimattilan 
puolelle sekä uutta omakotiasutusta Orimattilan-
kadun ympärille Lahden puolella sekä Pasiinaan.

Pennala tarjoaa loistavat puitteet monimuotoisen 
teollisen toiminnan harjoittamiseen. Alueen koko, 

edullinen tonttimaa sekä valmis infrastruktuuri 
mahdollistavat kustannustehokkaan ympäristön. 
Etäisyys voimakkaasti kasvavaan Renkomäkeen 
on nelisen kilometriä ja Helsinkiin tulee noin sata 
kilometriä. 

Pennalassa on jo nyt suurten yritysten imua. 
Itella Logistics (Posti) on keskittänyt toimintansa 

logistiikka- ja teollisuusalueelle.  Muita alueen 
yrityksiä ovat betonikattotiiliä valmistava Monier Oy, 
konevalmistaja Allu Finland Oy sekä Eurokangas 
Oy. Myös raskaan kaluston ammattilainen Pekka-
lan Korjaamo palvelee Pennalassa. Yritysalueen 
kokonaisala 230 hehtaaria, joten sinne mahtuu 
tulevaisuudessa rakentamaan useita isomman 

luokan logistiikka- ja teollisuusyrityksiä, jotka 
tuovat satoja uusia työpaikkoja.

Pennalan alueen kehittäminen koetaan tärkeänä 
koko Päijät-Hämeessä. Olan Extraa pyysi kahdelta 
kansanedustajaehdokkaalta näkemyksiä miten 
Lahti ja Orimattila voisivat tiivistää yhteistyötään 

Pennala on suuri mahdollisuus Orimattilan ja Lahden yhteistyölle. 
Tapio Malmiharju ja Sari Niinistö kannattavat Pennalan kehittämistä.
Kuva: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
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niin, että Pennalan aluetta voi-
daan yhdessä kehittää. Lahtihan 
suorastaan valuu kohti Orimat-
tilaa, kun se koko ajan kasvaa 
etelän suuntaan.

Tässä Lahden kaupunginval-
tuuston ja hallituksen jäsen Sari 
Niinistö (kokoomus) ja Orimat-
tilan kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Tapio Malmiharju 
(keskusta) vastaavat miten he 
kokevat Lahden ja Orimatti-
lan välisen yhteistyön. Olisiko 
Pennala uusi sampo, joka luo 
vaurautta molempiin kaupun-
keihin…

Miten koette Pennalan mer-
kityksen yritysalueena?

TAPIO: Pennalan merkitys 
logistisena yritysalueena on 
merkityksellinen koko Päijät-Hä-
meelle, kyseinen teollisuusalue 
on sijainniltaan oivallinen. Eri 
yritykset ovat oivaltaneet sijain-
nin merkityksen, kun tavaraa 
kuljetetaan kumipyörillä niin 
kaupan, teollisuuden tai pos-
tin tarpeita ajatellen. Alueeseen 

kohdistuva kiinnostus lisääntyy, 
eikä Orimattilan kaupungilla ole 
mitään sitä vastaan että alue 
kasvaa ja kehittyy.

SARI: On hienoa, kun Orimattila 
on satsannut Pennalaan ja sinne 
on noussut hyvin toimiva teolli-
suusalue ja logistiikkakeskus. 
Pennalan sijainti on ihanteellinen 
joka tavalla, ja matkaa moottori-
tiellekin vain nelisen kilometriä. 
Uskon vahvasti, että Pennalassa 
on potentiaalia koko seutukun-
nan hyväksi. Logistiikkayrityksiä 
varmaan saadaan lisää juuri 
erinomaisten liikenneyhteyk-
sien takia.

Tulisiko Lahden ja Orimatti-
lan yhdessä satsata alueen 
kehittämiseksi?

TAPIO: Tämän tyyppisen teolli-
suuden keskittyminen Pennalaan 
ei voi olla esteenä yhteistyölle 
Lahden ja Orimattilan välillä, 
alueen kehittyminen luo uutta 
toimeliaisuutta koko alueelle. 
Pennalan teollisuus ja logis-

tiikka-alueen kehittymiselle tai 
laajentumiselle ei ole asetettu 
rajoja, jos alue laajenee kahden 
kaupungin alueelle, niin ei se 
vähennä yhteistyön merkitystä 
alueen kehittämiselle.

SARI: Kyllä tulee yhdessä ke-
hittää. Lahti ja Orimattila ovat 
Pennalassa rajanaapureita ja se 
luo hyvät puitteet yhteistyölle. 
Kuntaraja ei ole este, vaan se 
on oikeastaan haaste tehdä 
yhteistyötä Pennalassa. Viime 
syksynä esitin Lahden kaupun-
ginvaltuuston kokouksessa, että 
Orimattila on luonteva osa vah-
vaa Päijät-Hämettä ja uutta Lah-
tea. Ja nimenomaan Pennalan ja 
Virenojan alueiden kehittäminen 
vahvistaisi uutta Lahtea ja alueen 
tiivistä yhdyskuntarakennetta. 
Kumpikin omana ja itsenäisenä 
kuntana.

Pitäisikö löytyä yhteisiä 
intressejä kaavoittaa myös 
tonttimaata rakentamiseen 
Pennalaan?
TAPIO: Alueen kasvaessa työ-

Pennalassa toimii jo monta yritystä.

70

– MINUN
 VALINTANI

KAARINA
SUHONEN

75

Vaaleapaahtoinen
Priima kahvi 500g Taloussokeri 1 kg HK:n uunilenkki 400g

Salmisen
ruislimppu 620g 1lk:n BANAANIT

2/talous kpl kg2/talous2,95 0,89 1,00 2,95 0,79

paikat lisääntyvät ja samalla 
paineet Pennalan asuinalueel-
la lisääntyvät asuntotuotannon 
osalta. Pennalan kaavoituksessa 
on otettu huomioon niin teol-
lisuuden kuin asuintuotannon 
tarpeet. Aluetta kehitettäessä 
on huomioitava myös alueen 
tarvitsemat palvelut, sen ke-
hittäminen on oltava hallittua 
ja suunnitelmallista.

SARI: Yhteisiä intressejä löyty-
nee Pennalan suunnalla myös 
asuntorakentamiseen. Tällä het-
kellä Lahden puolella on jo tiivis 
asuinalue, joka laajenee koko 
ajan kohti Pennalantien suuntaa. 
Kuntaraja ei saa olla siinäkään 
esteenä, vaan yhteistuumin tu-
lee ostaa ja kaavoittaa maata 
rakentamiseen. Ensin lisää uusia 
työpaikkoja, jotka sitten luovat 
uutta asutustakin Pennalaan.

Jos Sinut valitaan kansan-
edustajaksi, niin mikä on 
ykkösasiasi koko Hämeen 
puolesta?

TAPIO: Toimivan yritystoiminnan 
kannalta ykkösasia on tiestön 
kunto. Koko Hämeen teiden kun-
to on kehno, ja uusia tiehank-
keita ei ole saatu liikkeelle, joka 
tuntuu käsittämättömälle. Edes 
olemassa olevia teitä ei pystytä 
pitämään säällisessä kunnossa. 
Rahoitusta lisää tiestönhoitoon 
aina syrjäseutuja myöten. Esi-
merkiksi metsäteollisuus ja 
maatalous tarvitsevat kaiken 
tasoisia teitä.

SARI: Tiestö parempaan kuntoon, 
siitä olen samaa mieltä. Politii-
kassa on tärkeää luoda puitteita 
vireälle yritystoiminnalle ja kaik-
kien päätösten tulee vahvistaa 
kannattavaa yritystoimintaa ja 
työn tekemistä - yritysvaiku-
tusten arviointi tulee sisällyttää 
johdonmukaisesti kaikkeen pää-
töksentekoon.

Yritystoiminta luo työpaikkoja 
ja sitä kautta saadaan kasvua ja 
hyvinvointia. Kaikkien Hämeestä 
olevien kansanedustajien tulee 
tehokkaasti pitää oman maa-
kuntansa puolta ja vaatia valtion 
satsauksia myös Hämeeseen.

www.ruskovilla.fi

  Tervetuloa edullisille ostoksille: Kaikista tuoteluettelomme tuotteista 
  -10 %, II-laatuiset -40 %. RUSKOVILLA OY, Kinnarintie 32, 

TEHTAANMYYMÄLÄ

Maaliskuussa kaikki
II-luokan tuotteet -40%

   kevyen kaluston katsastus nettivarauksella alkaen  
päästömittaukset: bensa , OBD , diesel 
myös raskaan kaluston katsastus edullisesti ja sujuvasti!

Pukkilan
KATSASTUS

    0400 465 509

Määräaikaiskatsastukset 
mopoautoista moduuliyhdistelmiin.

Kukka- ja Hautauspalvelu
Henriikka Oy

 Liiketalo Erkontähti, Niementie 2, Orimattila
p. 777 8160 Av: ma-to 9-17.15 pe 9-18 la-su 9-14

Orimattila - Artjärvi - Kuivanto - Myrskylä
- Pukkila - Lahti ym. paikkakunnat

Iloa - väriä
- kevään odotusta

Pääsiäisen juhlaan
Tarjoamme oman
puutarhan tuotantoa
- ruukkunarsissit
- narsissipadat
- leikkonarsissit

- Hyvää palvelua lähellänne- 
- Kukkasidonnan erikoisliike -

Tilausajoa pikkubusseilla
ilmastoidut 1+16h ja 1+9h bussit

puh 0400 352 215
bussipalvelu.nieminen@phnet.fi
Bussipalvelu M.Nieminen Oy
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TechnoNicol Suomi
Kaitilantie 30, 16300 Orimattila

KATTOHUOPAA JA XPS-ERISTEITÄ
EDULLISESTI maahantuojan varastosta.

- KYSY MYÖS ASENNUSTA!

Seppo Mustonen Lassi Smolander

040 350 8787 040 577 2273

sp@mida.lt smolander@mida.lt
Verotädistä huolimatta

Harri on rakentanut
jo lähes 34 vuotta…
Rakennusalan yrittäjä Harri 
Mäkelä on syntyperäinen ori-
mattilalainen, Mallusjoen poikia. 
Harri pyörittää Pukkilassa Ra-
kennusliike Mäkelä & Armista 
ja saimme Extraan häneltä 
rakennuspuolen kuulumisia. 

- Vuonna 1964 me muutettiin 
Pukkilan Torpinkylään, jolloin 
kotikunta vaihtui, Harri selvittää.

- Kävin ammattikoulua ja oli 
juuri loppumassa levyseppä-hit-
saajan linja, kun kaverini Rauli 
Arminen pääsi vapaaehtoisena 
armeijaan. Ajattelin, että jospa 
minäkin pyrkisin alokkaaksi ja 
pääsinkin Hyrylään, jossa alokas 
Mäkelä oli rykmentin nuorin. Ja 
siellä pääsin puoliksi urheiluryk-
mentin puolelle, Harri muistelee 
nuoruuttaan.

- Armeijan jälkeen aattelin 
pitää vähän lomaa ja katsella 
mitä töitä alkaisin tekemään, kun 
ei ollut hajuakaan työpaikasta. 
Kolme päivää olin loininut koto-
na, kun Rauli soitti ja kysyi, että 
lähetkö heittään soraa betoni-
myllyyn, kun tarvittiin rivakkaa 
miestä?

- Se oli lähtölaukaus rakennus-
alalle 14.9. 1976 klo 7 aamulla 
ja kohde oli kyläkauppias Kalevi 
Nykopin varaston valu. Kolme 
päivää heiteltiin Raulin kanssa 
soraa myllyyn. Raulin isä Kalle 
ja Veijo Saloranta pyytelivät mu-
kaan oppimaan raksahommia. 
Viitisen vuotta siinä nopsaan 
vierähtikin.

- Se oli alkukesää 1981 ja oltiin 

Raulin kanssa jo keskusteltu, 
että perustettaisiin oma firma. Se 
ei ollutkaan ihan kirkossa kuulu-
tettu juttu, kun verotoimistossa 
eräs naisverosihteeri suhtautui 
meihin ikävästi, kun haimme 
ennakkoveronumeroa firmalle. 
Hän sanoi suoraan, ettette te 
nuoret pojat tarvitse mitään ve-
ronumeroa, kun menette vuoden 
sisällä kuitenkin konkurssiin!

Oma yritys kuitenkin perus-
tettiin, kun tilitoimisto haki 
meille veronumeron. Verosih-
teeri on erehtynyt nyt jo lähes 
34 vuodella, sillä yrityksemme 
ei ole tehnyt konkurssia, Harri 
naureskelee.

Rakennetaan
ihan mitä vaan

Harri kertoo, että yrityksen 
toimenkuva on laaja, kaikkea 
rakennetaan aina linnunpöntöis-
tä kerrostalojen saneerauksiin.

- Hommia tehdään näiltä 
seuduin säteellä Turusta Lap-
peenrantaan ja pohjoisissa aina 
Luostoa myöten.

- Kaikkea siis tehdään. Oma-
kotitalot ja rivarit, remontit ja 
uudisrakennukset, myös navetat, 
kuivurit, mökit ja kaikki sisäre-
montit luetaan vielä mukaan. 
Parkettien hionnat, laatoitukset, 
tapetoinnit…

Yrityksen työtilanne on aina 
ollut melko hyvä. Yritys työllisti 
viime kesänä kahdeksan hen-
kilöä, mutta nyt oli niin hiljainen 

vuodenvaihde, että jouduimme 
valitettavasti lomauttamaan osan 
porukkaa. Tällä hetkellä meitä 
on työllistettynä neljä plus minä 
ja vaimoni Riitta.

- Vuoden 1990 lama meinasi 
viedä firman polvilleen, mutta 
rima väpättäen selvittiin lamasta 
läpi. Onneksi silloin ja nyt löytyy 
hyviä yhteistyökumppaneita, et-
tä on maksuasioissa joustettu 
puolin ja toisin, Harri kiittelee.

- Yrittäjien asemaa tulisi hel-
pottaa ja sitä kautta saataisiin 
uusia työpaikkoja ja olisi hel-
pompi työllistääkin. Nyt miehen 
palkkaaminen on viety välillisten 
kulujen ja verojen kanssa niin 
kireäään tappiin, ettei pysty työl-
listämään. Tässä on nyt monet 
firmat joutuneet tosi ahtaalle, 
että tuntuu vietävän tuhkatkin 
pesästä. Polttoainekustannuk-
setkin ovat kasvaneet niin, et-
tei oikein kannata lähteä 100 
kilometriä pidemmäksi töihin.

- Kannusta tässä sitten nuoria 
yrittäjyyteen, se ei olisi reilua 
heitä kohtaan.

Harri suosittaa, että nyt kan-
nattaa tehdä remonttia tai ra-
kentaa uutta, kun lainankorot 
ovat todella alhaalla.

- Nyt on hyvä tehdä sisäremp-
paa ja sitten kesällä rakentaa 
uutta. Korot ovat alhaalla, jos 
hakee lainaa ja toisaalta kan-
nattaa käyttää myös kotitalo-
usvähennystä.

- Voi soitella minulle 0400 
491 763. 

Kallen Kaupan ulkovajan lukko saa kiinnityksen. Harri rakensi vajan hyödyntäen 
vanhoja laudanpätkiä. Ja hyvä tuli.

Vinkkejä asunnon ostoon

Tällä kertaa Orimattilan OP-Kiin-
teistökeskus antaa muutamia 
vinkkejä, joista saat vähän kättä 
pidempää tietoa uuden asunnon 
ostamiseen.

- Ensin kannattaa tutkailla mi-
ten se uuden asunnon rahoitus 
järjestyy ja varmistuu. Olisi itsellä 
sellainen realistinen kuva, missä 
hintaluokassa liikutaan omien 
resurssien ja mahdollisuuksien 
kanssa, selvittää kiinteistönvä-
littäjä LKV Juha Siivonen.

- Alustavia asuntolainahake-
muksiin voi tutustua ja hakeakin 
www.op.fi ja sieltä klikata lainat, 
sitten vasemmalla asuntolainat. 
Lainalaskuri laskee kuukausieriä 

ja näin saa selville mikä sopii 
parhaiten omalle kukkarolle.

Juha opastaa, että sen jälkeen 
kannattaa tutustua useisiin tarjol-
la oleviin asuntoihin, joita löytyy 
mm. www.opkk.fi –sivuilta.

- Sivuiltamme löydät varmaan-
kin kukkarollesi ja tarpeisiisi 
sopivan asunnon. 

- Sitten kannattaa soittaa meille 
ja kertoa omista toiveistaan, ja 
varataan aika asuntojen yksityi-
sesittelyyn. Mieluusti katsotaan 
samalla reissulla useampi kohde 
ja käydään paikan päällä luo-
massa omia visioita.

- Kun se omanlainen asun-
to on löytynyt, niin kokeneet 

ja ammattitaitoiset välittäjät 
meillä OP-Kiinteistökeskuk-
sessa laativat kauppakirjat ja 
muut tarvittavat paperit sekä 
henkilöt oikeaan aikaan ja oi-
keaan paikkaan, Juha lupaa.

Samalla kannattaa tarkistaa 
vakuutusturvansa, sillä jokainen 
koti tulee vakuuttaa ja pitää se 
vakuutus aina ajan tasalla. 

- Meiltä saa kaikki palvelut 
saman katon alta Orimattilan 
Osuuspankin kautta. Ensin 
asunnon esittelyt ja ostot, sitten 
rahoitus ja vakuutukset saadaan 
saman tien kuntoon. Se on kuin 
avaimet käteen -periaatteella 
kokonaispalvelua.

- Tervetuloa meille tutustu-
maan, asuntokohteita on run-
saasti tarjolla. Me palvelemme 
aina reippaasti.

Orimattilan OP-Kiinteistökeskus 
Oy, Erkontie 11.
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Sinua palvelee:
Mammuttimyyjä Olli Kivi
p. 044 540 4000
olli.kivi@mammuttikoti.fi
Mammuttikoti.fi

VALITSE ITSE!
Sama talo. Sinun valinta. Mammuttimaisella laadulla. 

HIRSI puupinTA
puurunko

kivipinTA
puurunko

Erkontie 12, 16300 Orimattila
puh. 03-777 8204, toimisto@asuntoon.fi
Hannu 0400 845 401, Matti 0400 422 973

Uusia rivitaloasuntoja keskustan tuntumaan Arolan alueelle. Läm-
mitysmuotona edullinen maalämpö vesikiertoisella lattialämmityk-
sellä sekä jokaisessa asunnossa huoneistokohtainen, koneellinen 
ilmanvaihto, jossa lämmöntalteenotto. Jokaiseen huoneistoon 
kuuluu oma autokatospaikka sekä varasto. Kohteen arvioitu val-
mistuminen 5/2015.
Huoneistokoot ja hinnat: 
A1   3 h+k+s    71 m²    MYYTY
A2   2 h+k+s    59 m²    mh.   71 060     vh. 139 500 
A3   2 h+k+s    59 m²    mh.   71 060     vh. 139 500 
A4   2 h+k+s    59 m²    MYYTY 
A5   2 h+k+s    59 m²    MYYTY 
A6   3 h+k+s    71 m²    MYYTY

UUSIA RIVITALOASUNTOJA ORIMATTILAAN
Asunto Oy Orimattilan Metsärinne 

Metsärinteentie 1, Orimattila, Arola

Rakentaja:

Rs-pankki:

Lämmitysalan Yritys Oy
www.lammitysalanyritys.fi
suomenlammitys@gmail.com
045 123 4567

Osta testivoittaja ja 
leikkaa lämmitys-
kuluja heti!

TESTIVOITTAJA 12/13

 Kiitettävää lämmitystehoa
 Testin paras energia- 

tehokkuus jäähdytyksessä
 Testin hiljaisin

Ilmalämpöpumppu 
Panasonic HE12PKE

kaukomarkkinat.fi

Panasonicin uusimman 
12-sarjalaisen 
lämmitysteho ja 
energiatehokkuus 
osateholla olivat 
kiitettävällä tasolla.”

Panasonic HE12PKE
TM Rakennusmaailma 12/13

– 30°CLämpöä jopa

pakkasesta

Kärrytie 4, Orimattila

P. 03-872 872

ORIMATTILAN SÄHKÖ- JA
KONEHUOLTOKESKUS OY

Varaudu
jo kesään!

Nyt meiltä myös:Palvelemme. Nopeasti. Tehokkaasti.

Kinnin taloon ilmalämpöpumput
Sähkö- ja Konehuoltokeskuksesta

OS

TAN ORIMATTILASTA

Joka päivä teema ”Ostan Ori-
mattilasta” on ajankohtainen. 
Orimattilasta ostanut euro jää 
tänne kotikaupunkiin rakenta-
maan, jolloin se toimii meidän 
kaikkien hyväksi.

Extraa tekee juttuja myös 
Orimattilan erikoisliikkeitten 
ja palvelujen vakioasiakkaista.

Tällä kertaa juttuvuorossa on 
Päivi ja Markku Kinni ja heidän 
kotinsa Niinikoskella, jonne on 
asennettu Orimattilan Sähkö- ja 
Konehuoltokeskuksesta ostetut 
ilmalämpöpumput. Tässä Markku 
antaa hyvää palautetta. 

Hommasitte kaksi ilmaläm-

pöpumppua lämmitykseen ja 
kesällä viilennykseen? 
- Valitsimme ilmalämpöpumpun 
lähinnä lisälämmön ja ilman kier-
rättämisen vuoksi kaksi vuotta 
sitten. Jo ensimmäisenä talvena 
huomasimme, että sisäyksikkö 
kierrättää myös uunin lämpöä 
ympäri taloa, joten patterit saa-
vat olla todella pienellä, Markku 
sanoo.

- Kesäaikaan ilmalämpö-
pumpun viilennystoiminta pi-
tää sisätilat mukavan viileinä 
ja ilman laatu tuntuu paljon 
raikkaammalta.

- Olemme olleet erittäin tyy-
tyväisiä ilmalämpöpumpun toi-

mintaan, sen taloudellisuuteen 
sekä äänettömyyteen.

- Viime kesänä Orimattilan 
Sähkö- ja Konehuoltokeskus 
asensi myös pojan taloon ilma-
lämpöpumpun, joka pitää huolta 
koko asuintilan lämmityksestä 
ja viilennyksestä.

Parhaat merkit
ja suositukset

Markku kertoo, että ilmalämpö-
pumppujen toimittajaa ei tarvin-
nut miettiä, koska Orimattilan 
Sähkö- ja Konehuoltokeskuk-
selta löytyivät parhaat merkit 
ja pitkään alalla toimineet tutut 

ammattilaiset.
- Asennukset sujuivat sovittuun 

aikaan ripeästi sekä ammatti-
taidolla, ja työn jälki on siistiä 
ja hyvää.

- Meillä 250 neliön talon 
alakerran lattialämmityksiä ja 
käyttövesiä lämmittää maa-
lämpöpumppu, joka asennettiin 
noin neljä vuotta sitten, myös 
orimattilalaisyrityksen toimesta. 

Markku sanoo, että he suo-
sittelevat ilmalämpöpumppuja 
muillekin, koska heillä on omat 
kokemukset pumpuista ovat ol-
leet erittäin hyviä.

- Käytämme itse mahdollisim-
man paljon Orimattilan omia 
yrityksiä hankinnoissamme. 
Ihan kaikkea ei täältä löydy, 
sillä esimerkiksi traktoreiden 
ja muiden maatalouskoneiden 
osien ja varaosien saaminen 
Orimattilasta on aika huonoa, 
joten niitä on haettava muualta. 
Muuten kyllä saamme lähes kai-
ken mitä tarvitsemme, Markku 
kiittelee.

* * *
- Mielellämme myymme ja 
asennamme ilmalämpöpump-
puja Orimattilan seudulle ihan 
kilpailukykyiseen hintaan. Toi-
mitusaika on tällä hetkellä kaksi 
viikkoa, mutta kesään kannattaa 
varautua ajoissa, ettei tule ruuh-
kaa, suosittavat Tapani Puranen 
ja Ari Haakana Sähkö- ja Ko-
nehuoltokeskuksesta.

Orimattilan Sähkö- ja Konehuoltokeskuksen Tapani Puranen (vas.) ja Ari Haakana asensivat kaksi ilmalämpö-
pumppua Kinnille. – Olemme tyytyväisiä hankintaan ja reippaaseen palveluun, Markku Kinni toteaa.
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SÄHKÖ- JA KONEHUOLTO
Reijo Teva  P. 0500 428 488

reijo.teva@dnainternet.net

Markkinoiden
tehokkaimmat!
Mitsubishi Electric FH
ilmalämpöpumput.
SELVÄÄ SÄÄSTÖÄ!
Suomalaisen kodin suursuosikki.

Nyt on sopiva
aika huollattaa

ilmalämpöpumput!

Lämmintä kesää odotellessa kannattaa jo nyt 
hankkia viilennykseen ilmalämpöpumppu!

Kärrytie 4, 16300 Orimattila P. 03-777 7444.

Palvelemme teitä ma-pe 7-17

 sähköurakointi

 varastomyynti

KAIHTIMET, MARKIISIT, 
PYSTYLAMELLIT, VERHOKISKOT, 
PARVEKELASIEN KAIHTIMET ym.
Laajasta mallistosta paikoilleen asennettuna.

Kotiesittely ja mittauspalvelu.

ORIMATTILAN KAIHDIN
Myyntinäyttely: Orionpolku 4

Puh. 03- 777 4183

Pärhä OY

SERTIFIOIDUT 
KIVIAINEKSET

Seulotut ja murskatut lajikkeet
Puutarhamulta

Pärhä Oyn laadukkaat sorat ja varmat toimituksetPärhä Oyn laadukkaat sorat ja varmat toimitukset

Ota yhteyttä: 040 526 9119Ota yhteyttä: 040 526 9119

www.parhaoy.fi

FI

Topintie 2, 16300 Orimattila

Hirsi- ja puutalot ovat
Suomen kestosuosikkeja
Ei sille voi mitään, että puusta 
rakennettu talo sopii aina vaan 
niin hyvin suomalaiseen maise-
maan. Hirsi on ollut suosikki jo 
satoja vuosia, ja on edelleen.

Olli Kivi edustaa Mammuttiko-
tia, joka on rakentanut hirsitaloja 
jo vuosikymmenten ajan ja nyt 
valikoimaa on laajennettu myös 
puutaloihin. Hän kertoo miksi 
perinteinen hirsitalo pysyy niin 
suosittuna.

- Hirsitaloilla on pitkä ja hyvä 
historia. Seinärakenne on vahva 
ja kestävä. Suomalainen hirsi, 
siitä tykätään ja se on myös 
hyvännäköinen, Olli sanoo.

- Mammuttikoteja saa hirsi-
taloina ja pre-cut puutaloina 
aina valinnan mukaan. Mo-
lemmat sopivat kaupunkiin ja 
haja-asutusalueelle. Mammut-
tikodin hirsitalojen (lamellihir-
si) city-jiirinurkka on kehitetty 
erityisesti kaupunkialueelle. 
Uusin profiilimme ”kanttihirsi” 
mahdollistaa hyvinkin modernin 
ja pelkistetyn tyylin, soveltuen 
ulkonäkönsä puolesta erinomai-
sesti myös tiiviisti rakennetuille 
kaupunkialueille.

- Mammuttikodin hirsitalojen 
seinärakenne on hengittävä 
ja kosteutta tasapainottava, 
saadaan hyvä sisäilman laatu. 
Suomalainen hirsi on ekologinen 
ja turvallinen valinta. Ympäristö-
kuormitus jo rakennusvaiheessa 
on pienempi, hiilijalanjälki on 
pieni, Olli kertoo.

- Mammuttikodin pre-cut 
puutalot suunnitellaan nekin 
mahdollisimman ekologisiksi. 
Niissä helppo muunneltavuus 

antaa arkkitehtuurille paljon 
uniikkeja mahdollisuuksia.

Olli selvittää, että kaikki Mam-
muttikodit tehdään asiakkaan 
toiveiden mukaan. Yksilöllisyys, 
muunneltavuus, omat valinnat, 
oma tunnelma – kaikkiin voi 
vaikuttaa, asiakas saa sellaisen 
unelman kuin haluaa, tietty kaa-
vamääräysten rajoissa.

Tarjolla useita
vaihtoehtoja

- Hirsitaloja saa moneen toivee-
seen. Omakotitalot, kakkoskodit, 
huvilat ja vapaa-ajanasunnot, 
pihapiirin apurakennukset, 
kuten aitat, saunat ja talous-

rakennukset kuuluvat toimitus-
ohjelmaamme.

- Mammuttikodin Hirsitalojen 
ja pre-cut puutalojen toimitus-
laajuudet: Rakennan itse (ma-
teriaalipaketti ja asennus), on 
laadukas vaihtoehto niille, jotka 
haluavat huolehtia rakentamises-
ta pääasiallisesti omin voimin. 
Toimituksen laajuus voidaan 
räätälöidä halutuksi.

- Sisustan itse, kotisisustajan 
unelma, on hyvä vaihtoehto, kun 
haluaa vastata talonsa sisäpin-
tojen sisustuksesta itse. Koti on 
rakennettu miltei muuttovalmiiksi, 
mutta lattia- ja seinäpinnat, kiin-
tokalusteet ja -koneet, väliovet ja 
listoitukset ovat omaa käsialaa.

Muuttovalmis Mammuttitoimi-
tus on yhä useamman asiakkaan 
valinta. Mammuttitalo toimitetaan 
valmiiksi asti rakennettuna.

- Mallin päättää asiakas. Joko 
valmiista malleistamme, niistä 
muokkaamalla tai kokonaan uu-
den mallin pohjalta yksilöllisesti.

Mammuttikodit rakennetaan 
kotimaisesta hirrestä ja puusta 
tarkan laadunvalvontaprosessin 
mukaisesti. Muuttovalmiskohtei-
siin suoritetaan ilmantiiveys- ja 
kosteusmittaukset sekä tekniset 
lämpökuvaukset.

Ollilla on Mammuttikodin hir-
sirakennusten ja pre-cut puu-
talojen myynti Päijät-Hämeen, 
Itä-Uudenmaan ja Kymenlaakson 
alueella. Asiakkaan unelmien 
toteuttaminen – kuunnellen ja 
huomioiden, sitten yksilöllisesti 
suunnitellen toiveiden mukaan, 
tonttikäynnit.

Myös yhteistyö Orimattilan 
seudun yritysten kanssa on 
aktiivista.

- Lähialueelta löytyy erittäin 
hyviä yhteistyökumppaneita 
rakentajille. Esimerkiksi talon 
perustuksiin Perustava Oy, 
LVIS-puolelle Sähköasennus Oy 
Olin ja Tuomiset, Orimattilan Put-
kityö Oy, sisustusmateriaaleille 
Värisilmä / Orimattilan Tapetti 
ja Väri, maatöihin useitakin hy-
viä tekijöitä. Kiintokalusteet voi 
teetättää paikallisesti. 

Hyviä lähialueen tekijöitä ja toi-
mittajia on rakentajille paljonkin. 

Parhaiten voimme vaikuttaa 
oman alueen kehitykseen ja 
hyvinvointiin käyttämällä pai-
kallisia osaajia, Olli suosittaa.

Olli on toiminut Mammuttikoti-myyjänä lähes 15 
vuotta.

Mammuttikoti on näyttävä suomalaisessa maisemassa.
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(03) 777 2700
VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

Avaa tili!
Saat 12 kk
korotonta

maksu-
aikaa!

Erkontie12,Orimattila,ma-pe10-17

Ei muita alennuksia.

Silmälasien ostajalle
aurinkolasit omilla
vahvuuksilla
kaupan päälle

OSTA 1
SAAT 2

Huipputarjous
Keväthangille!

SILMÄLÄÄKÄRIT:
Ritva Lemola
Ilkka Puusaari

Jukka Siitonen
Aleksi Sarkola

Terttu
Nieminen
LKV

Erkontie 18,
16300 Orimattila                       Puh. 0400-904262

www. asuntohelmi.fi

LT Orimattila
keskusta .....................90,5m2

3 - 4 h + k + k p h / s a u n a + w c + -
vh+autokatos-paikka+varasto. 
Rv.-83. Remontoitu pohjakerrok-
sen tilava asunto. Varaava takka, 
lasitettu terassi. Hv. 144,80 €   
El.=B  Vh. 148.500 € Elotie 5
RT Orimattila
keskusta ........................95m2

4h+k+sauna+2wc+vh+ varas-
to+at. Rv-84. Tilava päätyasunto 
palvelujen vieressä. Heti vapaa! 
Vh. 113.000 € Isännäntie 12
OKT  Orimattila
keskusta ................90/127m2

4 h + k + k p h + w c , p i h a - s a u n a - /
autotallirakennus, huvimaja. Rv.-
57. Tilat kolmessa kerroksessa. 
Öljylämmitys, ilmalämpöpumppu, 
uudehko pystyuuni.  H. 129.500 € 
Asevelitie 9 Sovi esittely!

Kohteemme netissä www.oikotie.fi
http://www.facebook/asuntohelmi

Sanna
Nieminen

Nina
Talikka

040-829 0403
terttu.nieminen@
asuntohelmi.fi

040-722 4589
sanna.nieminen@
asuntohelmi.fi

0440-127 444
nina.talikka@ 
asuntohelmi.fi

LT Orimattila
Keskusta .....................50,5m2

2h+kk+kph+sauna+terassi . 
Pohjakerroksen saunallinen kak-
sio lähellä keskustan palveluja. 
E=D. Mh. 83.500 € Vh. 89.314 € 
Pitsitie 7 C 
LT Orimattila
keskusta ........................74m2

3h+k+kph/sauna+wc+vh+au-
tokatospaikka+varasto. Rv.-83. 
Pohjakerros. Lasitettu terassi, 
autokatospaikka, avotakka. Hv. 
118,40 €. Vapautuu 1.5.  El.=B. 
Vh.115.000 € Elotie 5

T
N
L

040-829 0403

S
N

040-722 4589SIESTA - ARJEN LUKSUSTA
 NYT OMA LASITERASSI ALKAEN 50€/KK

LASITERASSIT

LASIKAITEET

LASIKATOT

TERASSIPOHJAT

Varaa ilmainen suunnitteluaikasi
044 271 4250 tai www.siesta.fi

Uusia rivitaloasuntoja
tarjolla Arolan alueella

Lama ei näy rakentamisessa 
Arolan alueella, jonne valmistuu 
toukokuussa kuuden asunnon 
rivitalo, jota rakentaa Maxiraken-
nus Oy. Uusi rivitalo on kiinnos-
tanut hyvin asunnonostajia, sillä 
jo neljä huoneistoa on myyty.

- Asunto Oy Orimattilan Met-
särinne sijaitsee rauhallisella 
asuinalueella, jossa on luon-
to lähituntumassa ja matkaa 
keskustaan reilun kilometrin 
verran. Kaikki palvelut ovat siis 
melko lähellä, myös koulut ja 
päiväkodit, mukaan lukien myös 

Ämmäntöyrään liikuntamaastot. 
Ihanteellinen oman kodin paikka, 
sanoo Matti Korkeamäki, joka 
esittelee ja myy huoneistoja.

- Enää on kaksi huoneistoa 
myymättä. Kumpikin on kak-
sio ja kooltaan 59 neliötä, joka 
sisältää myös saunan. Velaton 
myyntihinta on 139.500 euroa. 
Huoneistoihin kuuluu oma auto-
katospaikka sekä varasto.

- Lämmitysmuotona on edul-
linen maalämpö vesikiertoisella 
lattialämmityksellä. Joka asun-
nossa on huoneistokohtainen 

koneellinen ilmanvaihto, jossa 
on lämmön talteenotto.

Rivitalo on puurakenteinen, 
ulkoseinissä paneeliverhous. 
Harjakatto, jossa on katteena 
tiili. Keittiön kodinkalusteet; 
jää-pakastinkaappi, astianpe-
sukone, erillisuuni ja liesitaso.

Lattiat ovat asuinhuoneissa 
parkettia, sauna- ja pesutiloissa 
on laattalattiat.

- Luvassa on laadukasta ja 
vaivatonta asumista uusissa 
huoneistoissa. Kunnallistekniikka 
toimii ja talvisin tiet hoidetaan 

ensimmäisten joukossa. Rivitalo 
on omalla 2380 neliön tontilla, 
jonne jokainen koti saa omat 
pienet kukkaistutuksensa.

- Äkkiä kaupoille vaan ja asu-
maan luonnonkauniiseen Aro-
laan. Kaksi kotia on enää tarjolla. 
Sopii pienelle lapsiperheelle tai 
pariskunnalle, ja miksei yksin 
asuvallekin. Tulen mielelläni 
esittelemään, kun sovitaan 
aika. Kannattaa soittaa 0400 
422 973, Matti suosittaa.

www.asuntoon.fi

- Uusi rivitalo on aurinkoisessa rinteessä, jossa kesäisin kuuluu linnunlaulua. Ihan kiva oma kodin paikka, 
Matti esittelee.
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Kaupungilla tontteja
omakotirakentamiseen

www.sariniinisto.fi
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SARI 
NIINISTÖ
”Sari Niinistö on luotettava,
asioihin paneutuva
päättäjä Lahdesta.”
Pääministeri Alexander Stubb

“Sari Niinistöä arvot ohjaavat 
vahvasti päätöksissä. 
Lähimmäinen ja ihmisen
hyvinvointi ovat hänen 
valintojaan.” 
MEP Sirpa Pietikäinen

14

Orimattilan kaupunki myy omakotitontteja pää-
asiassa asemakaavoitetuilta alueilta. 

Tontti on mahdollista myös vuokrata. Vuosi-
vuokra on 6% tontin hinnasta ja se on sidottu 
elinkustannusindeksiin. Tontin voi myöhemmin 
ostaa omaksi kulloinkin voimassaolevalla hinnalla. 
Vuokria ei hyvitetä ostohinnassa.

Kaupungilta ostetulle omakotitontille tulee 
rakentaa omakotitalo kolmen vuoden kuluessa 
kaupasta. Tonttia ei saa rakentamattomana myydä 
eteenpäin ilman kaupungin lupaa.

Myynnissä nyt
Pasinassa Pennalantien varressa vanhan oma-
kotialueen keskellä on kolme uutta tonttia. Tontit 
ovat kooltaan 1376 m², 1340 m² ja 1274 m². 

Vesijohto- ja jätevesiviemäriliittymät raken-
netaan kesän aikana. Tieliittymät Vahtilantieltä 
ja Peräläntieltä. Tontit myydään määräaloina. 
Ostaja maksaa tontin lohkomisesta aiheutuvat 
kustannukset.

Arola Metsärinne. Alueelle tulee kaikkiaan 107 
omakotitonttia. Tontit sijaitsevat n. 1,5 km:n päässä 
Orimattilan keskustasta etelään Arolantien luoteis-
puolella. Ykkösalueelta on vielä joitakin tontteja 
jäljellä. Tonttien myyntihinta on 19.00 euroa/m2 
ja lohkomiskulut. Tontit ovat rakentamiskelpoisia. 

Arola Metsärinne Kakkonen. Metsärinteen ra-
kentaminen on jatkunut ylemmäs rinteeseen. 
Uudet tontit ovat tulleet ensimmäisen vaiheen 
pohjoispuolelle hyvälle paikalle etelärinteeseen. 
Kaikilta näiltä tonteilta on suora yhteys puistoon. 
Tonttien myyntihinta on 19 €/ m2. Tontit ovat 
960-1200 m2 suuruisia.

Tontit ovat rakennuskelpoisia. Vapaana ole-
vat tontit näkyvät myynnissä olevien tonttien 
listauksesta.

Pennala Ylä-Hankaanoja on syksyllä 2011 tullut 
uusi omakotialue metsän ympäröimälle peltoalueel-
le lähelle hyviä kulkuyhteyksiä ja linja-autoreittejä. 

Tontit ovat nyt varattavissa ja alueelle pääsee 
rakentamaan. Tonttien koot ovat 900- 1500 m2 
ja myyntihinta 19 €/ m2.

Artjärven keskustaan järvien ja palveluiden 
lähelle on tullut suurehkoja (1300 – 1700 m2) 
omakotitontteja. Ensimmäisen vaiheen tontit 
ovat nyt rakennettavissa. Tonttien myyntihinta 
on 6€/m2. Keskustassa oleva Kotokolmion alue 
on täydentynyt kolmella uudella tontilla.
Tontit sijaitsevat Villikkalanjärven läheisyydessä 
mukavan kävelymatkan päässä Vuorenmäen kou-
lulta ja muista palveluista. Tonttien myyntihinta 
on 8 €/m2. Tontit ovat noin 1400 m2:n kokoisia.

Käkelässä, joka sijaitsee noin kilometrin päässä 
keskustasta itään, on jäljellä muutamia omakoti-
tontteja. Tontit sijaitsevat Käkelänraitin eteläpuolella 
Piikainkyröntien molemmin puolin.

Tonttien myyntihinta on 18.00 euroa/m2 ja 
lohkomiskulut. Tontit ovat rakentamiskelpoisia. 

Katso lisää tonteista:
www.orimattila.fi   

Tyynykylä kokoaa pitsinkutojia yhteen

Vasemmalta: Sirkka Niemi, Eine Kinnunen ja Terttu Lappalainen. Toisessa kuvassa Riitta Hietala, Leena 
Koski ja etualalla Tarja Vierikko ja Rauni Eskola, joka opastaa aloituksessa

Tyynykylä on vanha Heinä-
maan Pitsinkutojat ry:n jäsen-
ten keskeinen perinne. Vielä 
1970 – 1980- luvulla jäsenet 
kokoontuivat jonkun nyplääjän 
kotiin nypläystyynyt mukanaan. 
Yhdessä sitten nyplättiin ja kes-
kusteltiin nypläyksistä ja samalla 
voitiin suunnitella yhdistyksen 
toimintaa mm. tulevia messuja.

- Jos jollakin oli nypläykses-
sä jokin ongelma, niin se sel-
vitettiin yhdessä ja opastettiin 

aloittelijoita esim. nypläyksen 
aloituksessa. Sitten perinne 
lopahti vanhempien nyplääjien 
mukana, kertoo Rauni Eskola, 
joka toimii ohjaajana Pitsituvalla, 
jossa jatketaan Tyynykylä-pe-
rinteitä.

- Kaksi vuotta sitten aloitimme 
Tyynykylän elvytyksen uudelleen 
henkiin sillä erotuksella että, nyt 
ei kokoonnuta jäsenten kotiin, 
vaan nyt kokoonnutaan Pitsitu-
paan, koska siellä meillä on nyt 

hyvät tilat. Samalla Pitsituvassa 
käyvät asiakkaat voivat myös 
tutustua nypläykseen.

- Kokoonnumme joka toinen 
viikko torstaisin päivällä ja jo-
ka toinen illalla. Kevään aikana 
kokoontumisia on seitsemän 
kertaa, viimeinen on huhtikuun 
lopulla. Osallistujia on kymmen-
kunta, jossa on vanhoja sekä 
uusia jäseniä. Uusia opastam-
me alkuun, jotka voivat sitten 
opetella kurssilla lisää.

- Jokainen nyplää omia 
nypläyksiään ja vain jäsenet 
voivat tuoda töitään myyntiin 
Pitsitupaan niin halutessaan, 
Rauni sanoo.

- Mukaan mahtuu vielä ja jos 
ei ole omaa tyynyä ja nappuloita 
niin ne voi lainata yhdistyksel-
tä. Syksyllä aloitamme myös 
nypläyskurssit joista ilmoitte-
lemme nettisivuillamme:

www.heinamaanpitsi.fi Rauni Eskola opastaa Mirva Immosta.



25.3.2015 9
Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, ORIMATTILA
S-marketin vieressä. Puh. 040-558 6702

Avoinna: ma-pe 9-16.30, la 9-14. 

KENGÄT
Mascotista
edullisesti!

KORUTASKU
Kehräämöllä
Pakaantie 1
Orimattila
7878 277Ohittamaton LAHJAPAIKKA!

Lahjavinkit

kivestä

käsin:
Lahjavinkit

kivestä

käsin:

Helmikuun lopulla pidetyt Met-
säpäivät Luhtikylässä saivat 
hyvin ihmisiä paikan päälle 
tutustumaan.

- Porukkaa paikalle tosiaan 
riitti. Kävijöitä oli kaiken kaik-
kiaan yli 1000 henkeä. Koneet 

kiinnostivat kovasti ja investoin-
titarpeita metsäpuolella tuntuu 
olevan sekä metsäalan urakoit-
sijoilla, että metsänomistajilla. 
Suomessa nyt meneillään olevat 
ja lähiaikoina päätettävät metsä-
teollisuuden investoinnit lisäävät 

merkittävästi puun kysyntää ja 
tuovat metsäsektorille tätä kaut-
ta lisää työtä ja toimeentuloa, 
kertoo myyntipäällikkö Janne 
Sinkkonen Keslasta.

Myös hevosajelulla ja mais-
tuvalla hernekeitolla oli suuri 

merkitys, kun tapahtumasta 
nautittiin kauniissa talvikelissä.

- Teeman mukaisesti päivä toi: 
Rahaa, energiaa ja iloa metsästä, 
Janne toteaa tyytyväisenä.

Haketusnäytös kiinnosti, sillä hake on edullinen tapa lämmittää.

Luhtikylässä bongaillaan taas lintuja
Pönttöjä tuunataan ja lintuja 
bongataan Luhtikylän Nuore-
lassa sunnuntaina 12.4. klo 
13 alkaen. Luvassa on myös 
makkaranpaistoa ja tietty 
mukavaa yhdessäoloa.

Eikä siinä vielä kaikki, sillä 

samaan aikaan Nuorelassa on 
rompe- ja kirpputori klo 11-
16. Silloin voi lintubongauk-
sen lomassa tehdä löytöjä. 
Ulkopaikka maksaa vitosen 
ja sisällä myyntipöydän saa 
kympillä.

Paikkavaraukset Eevalle: 
eeva.peura@gmail.com tai 
040 775 1742.

Ei muuta kuin osoitteeksi 
Keiturintie 56 Luhtikylässä 
ja mukaan menoon!

Riku Niemi Orchestra
& Amadeus Lundberg
Torstaina 23.4. 2015 klo 19 Jy-
mylinna, Urheilutie 9, Orimattila.

Riku Niemi Orchestran ja 
Amadeus Lundbergin me-
nestyksekäs yhteistyö jatkuu. 
Konsertissa kuullaan musiikkia 
Amadeus Lundbergin ja Riku Nie-
mi Orchestran kultalevymyyn-
tiin yltäneeltä yhteisalbumilta. 

Konsertin kesto väliaikoineen 
noin 2 h. Peruslippu 25 €/kpl. 

Liput ennakkoon Lippupalvelun 
lippukaupoista, puhelinpalvelusta 
ja verkkokaupasta (www.lippu-
palvelu.fi) sekä ovelta tuntia 
ennen konsertin alkua. Huom: 
ryhmälippuja ei voi ostaa Lippu-
palvelun verkkokaupasta.

- L u k i j a n   k y n ä s t ä - 

Tällä palstalla saa ottaa vapaasti kantaa ja kertoa mielipiteitään. 
Sanoa suoraan ja antaa myös kiitosta. Ketään ei saa kuitenkaan 
henkilökohtaisesti loukata, vaan kirjoitusten tulee olla hyvätapaisia. 
Voit laittaa s-postia: reijomedia@hotmail.com 
Toimitus

Esittelijät
kimpussa
Voisiko joku taho kaupois-
sa kertoa niille ulkopuolisille 
esittelijöille, että ei niin kovasti 
iskettäisi asiakkaiden kimppuun 
siinä kaupan käytävillä. Varsin-
kin S-Marketin aulassa on ollut 
puhelinliittymien myyjiä, jotka 
roikkuvat perässä lähes ul-
ko-ovelle asti. 

Jos joku haluaa uuden liitty-
män, niin kyllä sen näkee mai-
noskyltistä ja poikkeaa juttusille.

Toinen käytävätukos oli taan-
noin, kun yhden järjestön ihmiset 
olivat oikein porukalla liikkeelle 
ja yrittivät myydä arpojaan ohi-
kulkeville. Sitten oli myös joku 

näytöskin vielä käytävällä, jossa 
oli muuten jo ahdasta.

Viljamin asiakas

Melko hyvin
on harjattu

Tyydyttävän arvosanan voi an-
taa hiekkojen harjauksista tänä 
keväänä. Tiet ja jalkakäytävät 
hoidettiin nopsaan pölyävästä 
hiekasta, kun nyt käytettiin 
myös kastelua. Tosin ei kyllä 
joka tienpätkällä esimerkiksi 
Koivulan alueella, jossa paikoin 
jätettiin vallan harjaamatta, mm. 
Kuusamatiellä.

Pikku kiitos

Voittopokaali
VahvaTassussa
Maailmanvoittaja, pitkäkarvainen kotikissa Jeremias. Titteli on 
saavutettu Prahan maailmanvoittajanäyttelyssä. Pokaali ja va-
lokuva ovat nähtävänä VahvaTassun näyteikkunassa. Omistajat 
ovat Sinikka ja Marja Laine.

Tulevia kivoja jutskia…
Orimattilassa tapahtuu
28.3. Back to sixties, Ravintola Tehdas
18.4. Hyvinvointitapahtuma Kehräämöllä,
”Pirä ittestäs huolta” -terveys-liikunta-ravinto!

24.4. Konemessut Nikke Areenalla.
9.5. AlfaRace Kehräämöllä!
23.5. Toukomarkkinat. Myös Osuuspankin 110- ja kaupun-
gin 150-vuotisjuhlat sekä nuorten MUST-tapahtuma.
13.-14.6. Heinämaan Pitsipäivät, Pitsitupa, Kehräämö.
10.7. Kantrikulkue, kantrimeininkiä Kehräämöllä.
11.7. Mersupäivä ja kantrimeininkiä Kehräämöllä.
12.7. Tähtikisat, Orimattilan Jymy.
16.-19.7. Artjärvi-päivät.
26.7.-1.8. Mallusjoen Takinkääntöviikko. 
29.8. Orimattila Cruising Kehräämöllä.

Huom! Muutokset mahdollisia.
- - -
Mikäli haluat tapahtumastasi maininnan Olan Extraan, niin 
lähetä pikku postia: reijomedia@hotmail.com

ILMESTYY

ke 15.4.
Luvassa mukavaa luettavaa,
”Pirä ittestäs hualta”-teemaa,
vaalit ja kevättäkin rinnassa…

- HYPPÄÄ KYYTIIN MUKAAN!
Aineistot keskiviikkona 8.3. klo 14
mennessä: reijomedia@hotmail.com

Huhtikuussa

Metsäpäivät veti väkeä
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Menossa mukana mm:

ja

Hyvinvointia jokaiselle

”Pirä ittestäs hualta”
Kaikille orimattilalaisille ja 
muillekin innokkaille kuntoilu-
haasteen heittänyt Piia Ande-
lin on mukana järkkäämässä 
hyvinvointitapahtumaa ”Pirä 
ittestäs hualta”, joka pidetään 
Kehräämöllä lauantaina 18.4. 
klo 12-17.

- Terveys, liikunta ja ravinto 

ovat tapahtuman suuri sisältö, 
joka on jokaiselle kaikkein tär-
keintä omassa elämässä. Kun 
pitää itsestään huolta, niin voi 
hyvin ja jaksaa, ei iske sairaudet 
ja vielä vanhempanakin pysyy 
hyvässä kunnossa, tietää Piia, 
joka liikuntastudio Alfa Moverin 
kanssa on liikuttanut jo tuhansia 

ihmisiä voimaan paremmin.
- Jaksaa, jaksaa on päivän sa-

na. Työssä kiirusta ja stressiä 
vähän joka puolelta iskemässä, 
huoli miten selviytyä huomisesta 
jne. painavat monien sydämessä 
ja mieltä. Silloin pitää ottaa it-
seään niskasta kiinni ja huolehtia 
omasta itsestään, ettei vaikeudet 
ja sairaudet iske.

- Olen haastanut kaikki liikku-
maan. Edes puoli tuntia päiväs-
sä, joko kävellen, hölkäten tai 
vaikkapa salille mukaan, jotta 
saadaan sitä sykettä ja veri 
kiertämään. Ihanne olisi yksi 
tunti päivässä reipasta liikuntaa.

- Sitten katsoa mitä syö, sillä 
tänä päivänä on tarjolla monen-
laista lisäainetta ja E-koodia, 
jotka eivät ole hyväksi keholle 
ja elimistölle. Runsaasti tuoreita 
vihanneksia, hedelmiä ja mar-
joja sekä puhdasta suomalais-
ta ruokaa ja vettä pitää juoda 
reilusti. Siinä on jo hyvät eväät 
pärjäämiseen.

Piia suosittaa, että kaikki kan-
sa lähtee mukaan tutustumaan 
”Pirä ittestäs hualta” –tapahtu-
maan, jossa on teemaan liittyviä 
esittelyjä, tuotemyyntiä, luentoja 
ja hoitojakin.

Yrittäjille esittelypöydän hinta 
on 40 euroa. Mukaan omia tuot-
teitaan ja hoitojaan esittelemään 
pääsee, kun ilmoittautuu Piialle 
sähköpostitse: piia@alfamover.
net 

Tässä vaiheessa mukana on 
Kehräämöltä Alfa Moverin lii-
kuntaa, Hellimön hoitopisteitä, 
Kirsi Pärnäsen hierontaa, Gymin 
avoimet ovet.., mukana myös 
Bemer, Alo vera Forever, Orifla-
me ja koko ajan saadaan lisää 
esittelijöitä.

Voi myös tiedustella lisää: Piia 
Andelin 0400 931 237 tai Reijo 
Välkkynen 050 336 8425.

* * *
ALFARACE on taas tulossa 9.5., 
joten merkkaa sekin jo allakkaa-
si. Näyttäisi siltä, että Jounin 
Kaupan Sampo Kaulanen tulisi 
myös mukaan, sillä kävi haasta-
massa hänet Ylläksen rinteessä 
reilut viikko sitten. Lisää Piian 
reissusta löytyy Jounin Kaupan 
facebook-sivuilta.

- Tapahtuman hyvinvointia on tarjolla Kehräämön 
kakkoskerroksessa ja Puotikujalla muita myyjiä, Piia 
selvittää.

Ravintola Tehdas juhlii
kaksivuotissynttäreitä 4.4.
Pääsiäislauantaina 4.4. on lu-
vassa juhlavaa humua Ravin-
tola Tehtaassa, jossa vietetään 
ja nautitaan synttäreitä. Silloin 
tulee kaksi vuotta mittariin, kun 
Tehdas aloitti toimintansa Keh-
räämöllä.

- Aika on mennyt nopeasti, 
kun töitä on riittänyt. Positiivi-
sin mielin mennään eteenpäin, 
sanovat Katariina Hampaala ja 
Kari Välimäki Tehtaasta.

- Palveluja kehitetään ja 
uudistetaan pikku hiljaa niin 
ruoka- kuin viihdepuolellakin. 
Kuuntelemme herkällä korvalla 
asiakkaitten toiveita ja maku-
elämyksiä. Orimattilan seudulla 
ollaan laatutietoisia ja me Teh-
taassa haluamme palvella aina 

hyvin.
Kata ja Kari kertovat, että 

Tehtaassa panostetaan nyt lau-
antai-iltoihin, jolloin biletetään 
klo 03:een bändien ja dj Tayan 
tahdittamana uusituissa tiloissa. 
Luvassa on taatusti vauhdikasta 
musameininkiä.

- Nyt lauantaina 28.3. meillä 
on Back to sixties -tapahtuma, 
jossa esiintyy kaksikin bändiä, 
jotka nostattavat ravintolaan 
60-luvun tunnelmaa ja musiikkia. 
Mukana ovat Freeband ja Peter 
Helin Group.

- Sitten pidetään omat synttärit 
4.4. ja silloin on erikoisohjel-
maa luvassa. Mm. paikallinen 
burleski-taiteilija Gigi Praline 
suorittaa julkisen ensi esiinty-

misensä Orimattilassa, mutta 
vielä ei tarkemmin sitä paljasteta, 
vaan kannattaa lähteä mukaan 
katsomaan. Synttäribileet alkavat 
kello 19.30 ja pääsylipun hinta 
on 12 euroa, joka sisältää illan 
buffan, Kata selvittää.

- Synttäripäivänä saa àla carte 
-ruokailun yhteydessä nauttia 
kahvit synttärikakun kera aina 
klo 22:een, Kari sanoo.

Synttärien jälkeen Tehtaaseen 
on tulossa lisää bändejä. 11.4. 
tahdit iskee Orcus Musicmakers 
ja sitten vapunaattona Muska. 
Lisää ohjelmaa ja infoa löytyy: 
www.ravintolatehdas.fi   

- Tervetuloa nauttimaan hyväs-
tä ruuasta ja viihteestä Tehtaa-
seen, toivottavat Kata ja Kari.

Ravintola Tehdas 2-vuotias. Onneksi olkoon!

Back to sixties
- kevätkarkelot kutkuttelee
Jo miltei perinteeksi muodostu-
nut entisten ja erittäin energisten 
nuorten viihteellinen ilotteluilta 
”BACK TO SIXTIES”  poksahtaa 
soimaan kolmannen kerran 
Ravintola Tehtaassa tulevana 
lauantaina 28.3 klo. 20 alkaen.

- Toki kutsumme mukaan myös 
nykynuoria, koska tavoitteemme 
on viime vuoden malliin saada 
tupa täyteen ja helmat heilumaan 
komiasti tälläkin kertaa, toivoo 
järjestelykomitean yhtenä puu-
hamiehenä toimiva Ari Näveri.

Musiikillista ilotulitusta tar-
joilevat Orimattilan omat pojat 
Freeband, sekä Peter Helin Group 
Lahdesta, joten molempien, 
bändikeikkailun 60-luvun puo-
livälissä aloittaneiden yhtyeiden 
biisivalikoimista löytyy helmiä 
varmasti jokaisen musiikinnäl-
kään. Luvassa on myös Orimat-
tilan Kantritanssijoiden upeita 
tanssiesityksiä.

- Saamamme palaute aiem-
mista 60-luvun bileistä on ollut 
tosi positiivista, ja ihmiset ovat 
olleet iloisia, kun ovat tavanneet 
sellaisiakin kavereita, joita eivät 
ole nähneet kymmeniin vuosiin 
ja monien mieliin on tulvinut 
herkkiäkin hetkiä menneiden 
aikojen muisteloissa.

Illan paras asu palkitaan myös, 
joten nyt kannattaa kaivaa ko-
meroiden kätköistä esiin kaikki 
kuuskytluvun menokuteet ja 

muut rekvisiitat.
- Ravintola Tehtaassa on tarjolla 

muikeasti maistuvien juomien 
lisäksi herkullisia ruokia ja Kari 
onkin luvannut pitää keittiön auki 
aina klo.24 asti, joten bilettä-
mään voi tulla nälkäisenäkin. 
Gentlemannit voivat kerätä mu-
kavasti irtopisteitä tarjoamalla 
daameilleen illan aikana mauk-

kaita illallisia vaikkapa kuohuvan 
kera.

- Pääsylippu maksavaa kympin 
ja sillä osallistuu myös arpajai-
siin, joten mopot kohti Ravin-
tola Tehdasta ja ollaan ajoissa 
liikkeellä, että ehditään nauttia 
hauskoista hetkistä Back to 60’s 
kevätkarkeloissa myös tulevana 
viikonloppuna, Ari suosittaa.

Keitä ovat nämä nuoret poijaat…? Osa on mukana 
bilettämässä ensi lauantaina.
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Tahdissa…
Vaaleista tykkään. Ovat taas 
ovelina ovella. Arkadianmäen 
suojatyökeskukseen valitaan 
taas uusia. Toivottavastikin uusia, 
sillä samat tyhjäntoimittajat eivät 
saisi jatkaa enää yhtään päivää! 
Ja sinä sen päätät.

* * *
Aina niin rakas Artjärvi tarvitsee 
uuden liikennemerkin urheilus-
tadionille, ettei kukaan aja va-
hingossa kentälle. Voisiko joku 
hyvänhyvyyttään hoitaa asian?

Salmelan tempuntekopuisto on 
saanut virallisen nimen. Se on 
Angry Birds Areena ja ihan siksi, 
että se on parempi kuin joku 
tempuntekopuisto. Idea uudesta 
nimestä saatiin Ratulasta. Kiitti 
vaan niin paljon. Areenalla on 
nähty kait poronjälkiä?

* * *
Talvi. Se alkaa olla takanapäin 
ja taas tästä Kehräämön lä-
heltä Suppulanpolkua pääsee 
kevyenliikenteenväylää suoraan 
mettään. Melkoinen kukkanen 
tämäkin, kun mukamas on vi-
rallinen tie. Talviaikaan umpilu-
messa, paitsi tänä keväänä, kun 
mettätraktorit runnoi siitä läpi.

* * *
Kesä. Se tulee taas. Kuvassa 
Orimattilan EU-tarkastaja viime 
suvelta vielä tarkastaa, että kerä-
yspisteissä on kamat kohdillaan. 
Nättiä touhua.

* * * 
Keskustasta Luhtikylään johtava 
Länsiväylä ja Artjärven suunnan 
Itäväylä ovat aamuisin melkois-
ten ylinopeuksien kohteina. 
Parhaimmillaan nopeudet ovat 
lähes sata kilsaa kuudenkympin 
alueilla. Kuka milläkin kaasulla 
sitten kulkeekin.

* * *
Ilkivaltaako taas? Onko kuvan 
jauhesammutin pöllitty terkkarin 
varastolta tai itte terkkarista? 

2V-SYNTTÄRIBILEET LAUANTAINA 4.4.

Pääsylippu klo 19.30-22 12€ (sis.buffa ja iltabileet) Klo 22-10 10€ (sis. iltabileet)
Orimattilan Kehräämö, Pakaantie 1. www.ravintolatehdas.fi  010 327 4400

i kl 19 30 22 12€ ( i€

---BURLESKI-ESITYKSIÄ, 
LIVEMUSAA, 

SYNTTÄRIBUFFA---

Huoltoasema Uuttu Oy
Käkeläntie 9, Orimattila  p. 777 1590 

Tule palvelevalle
huoltoasemalle!

Pesupassilla
joka 6.
pesu

ILMAISEKSI!

Edullisia
kesärengas-
tarjouksia

225x45x17 330€

205x55x16 290€

195x65x15 270€
Muista myös
renkaiden kausisäilytys!

Avoinna arkisin klo 7-18

Muutama sarja
edullisia

talvirenkaita
poistohintaan!

Selvänäkijä 
Tuulia Mäntylä
Ajanvaraus 040-4108877

tai tuuma@suomi24.fi

Särkyjä,
vaivoja, tai 
sairauksia?
parantavavoima.com

23. Villinlenkki
Kilpa- ja kuntoliikuntatapahtuma 
19.4.2015 klo 11.
Paikka: Orimattilan Urheilutalo, 
Opintie 8

Matkoina 8,2 km, sekä 3 km.
Lisätietoja: Orimattilan Jymy, 
yleisurheilujaosto http://ori-
mattilanjymy.sporttisaitti.com/

Parasta asiaa
Orimattilasta
Vast. toim./kustantaja
Reijo Välkkynen,
050 336 8425
ReijoMedia, Yt: 1896706-8
reijomedia@hotmail.com
Raitakuja 1 as 3,
16300 Orimattila
Paino: SLY-Lehtipainot Oy
Jakelu: Lahden Jakelut Oy
Porvoon Mediajakelu

JAKELUHÄIRIÖT

03-872 130
JOKA TALOUTEEN
Orimattila, Artjärvi,
Myrskylä, Pukkila lisäksi 
Villähde keskusta, Kreivilä
Noutojakelussa: Kehräämö 
ja K-Supermarket Orimattila.
Jakelupainos:

n. 11.800 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
15.04.2015

Se on nyt tyhjänä ja rikottuna 
mettässä uuden sähkökeskuksen 
vieressä. Taas ollaan oltu niin 
ahkerina pahantekijöinä.

* * *
Ihan lukijankuva vielä auraus-
hommista Luhtikyläntieltä. Mei-
naan tietä höylättiin terä alhaalla, 
vaikkei tiellä ollut senttiäkään 
lunta. - Jos olisi edes aurattu 
tienpenkkoja sivummalle, niin 
olisi homman ymmärtänyt, ker-
toi kuvaaja. Kenen rahoilla näitä 
turhia hommia tehdään?

* * *
Sitten on luvassa taas paluuta 
takaisin 60-luvulle. Ensi lauan-
taina on meininkiä Ravintola Teh-
taassa, jossa biletetään 60-luvun 
malliin. Tytöillä on minihameet 
ja jätkillä rasvaiset Suave-tukat 
ja beatlestyyliä. Lauteille nousee 
soittamaan vanhoja pieruja siel-
tä jostain. Sinne siis ja mimmit 
mukaan!

* * *
Persujen baarissa meikä kuuli 
sivukorvalla, että sitten kait 
sinne Tehtaaseen on tulossa 
synttäribileet, joissa on tarjolla 
extrasexy-esitystä? Voi jukulaut, 
sinne pitää päästä. Toivottavasti 
vaimolla on silloin Heinämaan 
marttojen kevätretki ja yöpyvät 
jossain…

* * *
Vieläkään kaikki eivät osaa ajaa 
liikenneympyrään, kun sinne 
mennään sisään vilkuttaen 
vasemmalle. Pistäkää nyt pie-
neen mieleenne, että ympyrään 
ajetaan sisään eikä mulauteta 

vilkkua lainkaan. Vasta kun läh-
det pois ympyrästä, niin silloin 
vilkutetaan aina oikealle! Tämän 
pukkilalaisetkin jo osaa.

* * *
Mitähän kuuluu Eetvartin sille 
aloitteelle, joka koskee kaste-
matojen kuntoutuskeskuksen 
rakentamista Hennaan? Se 
olisi sinne joutilas ja voitais 

saada EU-tukeakin hankkee-
seen. Voisiko joku innokas sitä 
hoitaa samalla kun myy niitä 
tonttejakin?

* * *
Meikä ei ole ehdokkaana vaa-
leissa. Saa silti äänestää.

Nähdään, muttei nälkää!
E E T V A R T T I

olan.eetvartti@hotmail.com

Lunta satoi Matinpäivänä tasan sentin, mutta silti 
aurattiin, vaikka lumi suli muutenkin.

Artjärvellä liikennemerkki 
potee puutosta.

Tästä vaan mettään. Ei taida olla ihan kunnossapito 
kohillaan.Tärkeä tehtävä EU-tarkastajalla.

Rikottu jauhesammutin makaa maisemassa terkkarin 
takana.

Seuraava 15.4.
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Paikallista 
Rauta- ja maatalouskauppaa

    Palvelemme  
  ma-pe 9.00-17.00 
www.k-maatalous.fi

Maatalouspirkka Oy
Vesitornintie 1 ORIMATTILA 03-872 530

Kierrätä 
raksa- 
säkillä

Ryobi akkukonesetti

alkaen

2890

620

8900

39900

19900

Puutarhan kevät

Dolomiitti 
kalkki 40 kg

Sthil 
moottori- 
sahat

Puhelut maksavat kaikkialta Suomesta soitettaessa lankapuhelimesta 0,0828 €/
 puhelu + 0,0595 €/min. matkapuhelimesta 0,0828 €/puhelu + 0,1704 €/min.

Orimattilan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV

• Orimattila, Artjärvi,
 Myrskylä, Pukkila

Erkontie 11, 16300 Orimattila
Puh. 010 257 1558, Fax. 010 257 1584

avoinna ma 10-18, ti-pe 10-16.30

 • Omakotitalot

Myrskylä, Kankkila okt 196/210 m2

Kankkilantie 815. 3 h,k, 2 h,k, 1 h,k. 
ei e-tod*. Monien mahdollisuuksien 
talo ! Hyvät tilat vaikka kahdelle suku-
polvelle, autoharrastajille, ERILLINEN 
AUTOTALLI noin 210 m2, tai muutoin 
runsaita varastotiloja tarvitsevalle. Oma 
tontti 4.680 m2. Öljykeskuslämmitys. 
Yksi huoneisto vuokrattu. Mattila/Ori-
mattila. Mh. 158.000 €. 527858

Orimattila, Peltola okt 127 m2

Ohrakuja 3. 5h,k,s,wc. ei e-tod*. Tilava 
talo peltolan alueelta. Taloa kunnostet-
tu vuosien varrella, mm. käyttövedet, 
lämmitysjärjestelmä ja ikkunat sekä 
ovet uusittu. pintaremontilla talosta 
voi laittaa mieleisensä. Siivonen/Ori-
mattila. Mh. 120.000 €. 693058

Orimattila, Peltola okt 102/109 m2

Aittakuja 5. 4h,k,s,kph. ei e-tod*. Ryh-
dikäs talo, vankasti kalliolle rakennettu. 
Energiataloudesta pitävät huolen takka/
leivinuuni ja 2005 uusitut ikkunat. Pi-
hassa lisäksi kaksi varastorakennusta ja 
runsaasti hedelmäpuita ja marjapensaita. 
Sovi henkilökohtainen esittely. /Siivonen/
Orimattila. Mh. 110.000 €. 527940

 • Rivi-, pari- ja puutalot

Orimattila, Koivula
paritalo 110/139 m2

Pajukaari 12. 3h,k,s,kph,th,at. ei 
e-tod*. Siistikuntoinen paritalo 
omalla, puistoalueeseen rajoittuvalla 
tontilla. Talon käyttövesi- ja lämmi-
tysputkistot, kph ja sauna uusittu 
2009. Olohuoneessa lisälämpöä tuo 
varaava takka. Siivonen/Orimattila. 
Mh. 128.000 €. 516088

Orimattila, Keskusta rt 81 m2

Käkeläntie 20 A. 3 h,k,s,ph,vh,wc,las.
parveke. ei e-tod*. Nuorekas ja kaunis 
koti Jokivarren koulun vieressä ja lähellä 
keskustan palveluja. Suojaisa terassi ja 
lasitettu parveke etelän suuntaan. Pe-
suhuone ja sauna remontoitu 2012. 
Nuorelle parille kiva koti! Mattila/Ori-
mattila. Mh. 110.000 €. 528857

Orimattila, Artjärvi paritalo 60 m2

Kiveläntie 15 B. 2h,k,s. ei e-tod*. 
Peruskuntoinen huoneisto Artjär-
ven kuntakeskuksen tuntumassa. 
Yläkertaan mahdollisuus rakentaa 2 
huonetta. Siivonen/Orimattila. Mh. 
44.340 € Vh. 45.000 €. 509514

 • Kerrostalot

Orimattila, Tullinmäki kt 75 m2

Tullintie 5 A. 3 h,k,kh,vh,lasitettu par-
veke. F*. Kaunis ja valoisa 1. asuin-
kerroksen päätyhuoneisto. Ikkunat 
kolmeen ilmansuuntaan. Lasitettu 
parveke etelään. Huoneisto pintare-
montoitu hyvällä maulla ja laadukkailla 
materiaaleilla muutama vuosi sitten. 
Tämä koti kannattaa katsoa! Mattila/
Orimattila. Mh. 96.000 €. 527203

Orimattila, Keskusta kt  47,5 m2

Palojoentie 3 C. 2 h,kk,kh,lasitettu 
parveke. D*. Sopiva sinkulle, mutta 
viihtyy tässä vanhempikin väki! Näkö-
alahuoneisto hissitalon 6. ylimmässä 
kerroksessa. Huoneisto remontoitu 
tyylikkäillä ja laadukkailla materiaa-
leilla muutama vuosi sitten. Mattila/
Orimattila. Mh. 75.000 €. 527187

Juha Siivonen
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 597 0070

juha.siivonen@op.fi

Jussi Mattila
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 570 2725

jussi.mattila@op.fi

Katso esittelyajat
ja muut kohteemme

osoitteesta 
www.opkk.fi/orimattila

VÄRISILMÄ Orimattilan Tapetti ja Väri Oy
Kärrytie 3, 16300 Orimattila. Puhelin (03) 871 250
www.orimattilantapettijavari.fi
Avoinna: ma-pe 8.30-18.00, la 9.00-13.00.

http://www.facebook.com/VarisilmaOrimattila

Rakennat tai remontoit
- Värisilmä auttaa

Tapetoi uusi ilme kotiisi! 
Boråsan Easy Up tapetit
0,53x11,2m

2990€
rll

vain

3990€
m2

TARJOUS

Kaikki hyvät ominaisuudet samassa 
lattiassa, Wicanders Decolife
vinyylikorkki (10 kuosia)

Kotimainen Parla 
Saarni rustikal, 
mattavalkolakattu

Tammi provence 
lankku, 
viistereunalla

2790€
/m2

vain

Raksa messujen parkettitarjous: 

4990€
/m2

Kevään laatta- 
uutuudet:
Rewind ja 
Woodplace,
tule tutustumaan! 

Kaipaako talosi ulkovuori 
ehostusta? 

Tule hakemaan 
lista tekijöistä 
tai sovi maali- 
tohtori kotikäynti.


