Uutiskirje 15.12.2015
Hennan uusi projektipäällikkö aloitti tehtävässään
Suvi Nirkko Hennan projektipäällikkönä on aloittanut 16.11.2015 alkaen ympäristönsuojeluinsinööri Suvi
Nirkko. Hän siirtyi Orimattilaan Lahden kaupungin Teknisen ja ympäristötoimialan palveluksesta. Aiemmin
Nirkko on työskennellyt muun muassa Sysmässä kehittämishankkeen projektipäällikkönä sekä Heinolan
kaupungin palveluksessa erilaisissa ympäristönsuojelun tehtävissä.
Projektipäällikkö on palkattu Orimattilan Henna – vähähiilisen puutarhakaupungin pilotti -EAKR-hankkeen
rahoituksella. Kehittämishanke sai Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksen ajalle 1.9.2015 –
31.12.2017.
Projektin kustannusarvio on 356 000 euroa, johon myönnetty EAKR- ja valtion rahoitusta 70 % eli 249 000
euroa. Hankekustannuksiin sisältyvät suunnittelu- ja palkkakustannukset. Projektin rahoittajaviranomainen
on Uudenmaan liitto ja hankesisällön seurannasta ohjausryhmässä vastaa Päijät-Hämeen liitto.
Ensimmäisten työviikkojensa aikana projektipäällikkö on perehtynyt Hennan materiaaleihin, käynyt
kokouksissa Hennan ohjausryhmän ja seurantaryhmän kanssa sekä neuvotellut Hennan junaseisakkeen
suunnitelmista.
- Juuri nyt työn alla on Hennan toimintasuunnitelman ja markkinointisuunnitelman laatiminen sekä alueen
rakentamisen suunnittelu yhdessä Orimattilan teknisen toimen kanssa.
Hennan kehittämistä koordinoidaan ja suunnitellaan Hennan seurantaryhmän ja EAKR -hankkeen
moniammatillisen ohjausryhmän voimin. Ohjausryhmässä ovat mukana Uudenmaan ja Hämeen ELYkeskusten edustajat, Sitran, LUT:n, Tekesin, LAMK:n, Ladecin ja Lahti Regionin edustajat sekä Orimattilan
päättäjiä ja virkamiehiä.
Uuden veturin voimin hankekausi on lähtenyt käyntiin hienosti. Tulevan vuoden aikana Hennan alueella on
tarkoitus nähdä Huhdanojantien saaneen muotonsa Hennan bulevardina ja katu myös Asemarinteen
alueella.
Vuoden 2018 alkuun mennessä uusi ekologinen asumisen ja yrittämisen alue on projektipäällikön visoissa
saanut joukkoliikenneyhteyden junaseisakkeelle ja lähijunayhteydet, omakotitontteja on varattu ja
ensimmäisten kerrostalojen rakentaminen on aloitettu.
- Viiden vuoden päästä Henna alkaa jo näyttämään kaupunginosalta. Kerrostalojen myymälätiloissa on
lähikauppa ja yrityksiä, senioreiden ja lasten yhteisen monitoimitalon rakentaminen on käynnissä. Alueen
vetovoimatekijöitä ovat hyvät tietoliikenneyhteydet, älyvalaistus ja sellainen elämisen helppous palveluiden
ja liikenneyhteyksien äärellä, silti maaseudun rauhassa, Nirkko visioi tulevaa.
Ajankohtaiset asiat
Hennan puutarhankaupungin ja alueen liikenneyhteyksien kehittäminen saavutti merkittävän askeleen
joulukuussa 2015, kun Liikenne- ja viestintäministeriö sekä VR tekivät uuden ostoliikennesopimuksen
vuosille 2016 – 2019. Helsingin ja Lahden välillä liikennöivät Z-junat alkavat pysähtyä Hennan seisakkeella

sen valmistumista seuraavan aikataulukauden alusta, kun seisakkeelle on rakennettu riittävät
liityntäpysäköintitilat. Alustavan aikataulusuunnitelman mukaan ensimmäinen juna pysähtyisi Hennassa
vuoden 2018 alussa.
Lisätietoja sopimuksesta: http://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f804982de
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Orimattilan HennaHennan aseman seudulla on lainvoimainen asemakaava, joka mahdollistaa
kerrostalotonttien rakentamisen aloittamisen, kun tarvittava infra ja liikenneyhteydet ovat kunnossa.
Hennan investointien toteuttaminen käynnistyy liityntäpysäköintialueen rakentamisella tammikuussa 2016.
Hennan seisakkeen ja kevyenliikenteen sillan suunnittelu on käynnissä. Vuoden 2016 aikana käynnistetään
vesihuolto- ja kadunrakennustöiden toteutus sekä valmistellaan kevyenliikenteen sillan rakentamista. Silta
toteutetaan rata-alueen yli ja se luo yhteyden asemalaitureiden välille.
Hanketehtäviin on hyvä tarttua Jouko Kunnaksen ja Orimattilan kaupungin tekemän vankan kehittämistyön
pohjalta. Projektipäällikkö Suvi Nirkko ja koko hanketiimi toivottavat Hyvää Joulun odotusta kaikille!
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