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Alueet ovat pääosin peltoa. Pel
lot on vuokrattu vuoden 2021 lop
puun, mutta sopimus voidaan pur
kaa aiemminkin, mikäli kaupunki 
tarvitsee lisää tonttimaata. 

Toinen kokonaisuus koostuu 
Porkkallio-nimiseen kiinteistöön 
kuuluvista, Rannanraitin ja Pen
nalantien välissä olevasta kahdes
ta yhteensä reilun 3,6 hehtaarin 
palstasta, joiden omistajat ovat 
Marja-Liisa Päivähonka ja Jori 
Silkkari sekä Heli ja Teija Silk
kari. Kauppahinnaksi on neuvo
teltu vajaat 97 200 euroa. Sum
masta puuston osuus on yli 6 900 
euroa. 

Porkkallioksi nimetyn kallioi
sen mäen läheisyydessä olevista 
palstoista toinen on reilun kah
den ja toinen vajaan 1,6 hehtaa
rin suuruinen. Alueesta noin kak
si kolmasosaa on metsää ja yksi 
kolmasosa peltoa, jonka vuoteen 
2021 ulottuva vuokrasopimus 
voidaan toinen maakokonaisuu
den tapaan irtisanoa jo aiemmin. 

Luottamusmies
palkkiot nousseet 

Orimattilassa 
Tämän valtuustokauden alussa voimaan tullut kaupun

gin uusi palkkiosääntö on nostanut Orimattilan johta
vien luottamusmiesten palkkioita vuositasolla ainakin 
1000..2000 eurolla, paljastuu Orimattilan Sanomien te
kemästä selvityksestä. 

Viime vuonna eniten palkkioita maksettiin kaupun
ginhallituksen puheenjohtajalle Aimo Ryyoäselle (kok), 
hallituksen ensimmäiselle varapuheenjohtajalle Te
ro Niemiselle (kesk) sekä valtuuston puheenjohtajalle 
Riitta Lonkalle (kesk). Kaikkien palkkiopotti ylsi yli 
kymppitonnin. 
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Rattijuopon ja poliisin vajaan vartin kestänyt ja 17 ki
lometrin pituinen, Orimattilan keskustasta liikkeelle läh
tenyt takaa-ajo päätyi piikkimattoon sunnuntaiyönä. Pa
on aikana kuski muun muassa osui valotolppaan Lahden
tien ja Heinämaantien risteyksessä. Hän ei loukkaantu
nut, mutta ajoneuvoon tuli pieniä vaurioita. 

SIVU 4 

Myrskylän rantatonteista 
kaksi kaupaksi 

Myrskylän Kirkkojärven rannan asuinalueen tontti
kampanja sai aikaan kaksi tonttikauppaa. Kolmas tont
tikauppa on tuloillaan. Kampanjassa kaupattiin 9,9 eu
rolla järven tuntumassa olevia tontteja. Kaikki kahdek
san tonttia varattiin nopeasti, mutta rakentamiseen asia 
on etenemässä kahdella tai kolmella tontilla. 
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Robotiikkakilpailuista 
Euroopan mestaruus 

Orimattilan koulut pärjäsivät hyvin VEX IQ -robo
tiikkakilpailuissa viime viikolla. Saaliina oli Euroopan 
mestaruus ja kaksi paikkaa MM-kilpailuihin Yhdysval
toihin sekä SM-kärkisijoja. Orimattilasta oli mukana 14 
joukkuetta. Kaikkiaan Riihimäen kilpailussa oli lähes 60 
joukkuetta viidestä eri maasta. 
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