
Kiitos puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut ja muut läsnäolijat! 

Henna on tulevaisuudessa yksi kärkialueista Orimattilassa. Henna on portti Uudellemaalle ja 

pääkaupunkiseudulle. Kaiken kaikkiaan Orimattila on portti sekä Uudellemaalle että Päijät-Hämeeseen. 

Meidän tulee osata hyödyntää asemoitumistamme.  

Tällä hetkellä meillä on Hennassa jo muutamia asuinkiinteistöjä, selkeä infrastuktuuri sekä juna-asema. 

Länsi-Orimattila on kehittyvää aluetta tulevaisuudessa monelta osin. Valtio suosii vahvasti radanalueen 

rakentamista sekä kehittämistä. On päivänselvää, ettei uusi alue synny hetkessä. Meillä on näyttöä pohjois- 

Orimattilan osalta siitä, miten uusi alue kehittyy ja kuinka kauan se voi viedä. Ihmismieli ottaa aikansa 

uusien asioiden tai tässä kohdin alueiden tunnistamiseen tai tunnustamiseen. Se, että alamme muodostaa 

käsitystä siitä, että joku alue on olemassa edellyttää käyntiä alueella ja tunnetta siitä, että alue alkaa tuntua 

tutulta.  

 Hennaan tulee ehdottomasti edelleen panostaa. Toki asiaa tulee tarkastella olemassa olevien 

mahdollisuuksien valossa, liian suuria riskejä ei tule ottaa. Uuden alueen kehittyminen on pitkä prosessi, 

joka edellyttää hyvää suunnittelua sekä strategisia toimenpiteitä. Uutta aluetta kehitettäessä on hyvä osata 

katsoa objektiivisesti niitä mahdollisuuksia, joita alueella voisi olla suhteessa lähialueisiin. Kun katsoo 

kauempaan, voi nähdä paremmin lähelle. Se mitä tässä hetkessä voimme tehdä, on vahva hyvin suunniteltu 

markkinointi ja viestintä alueesta. Aluetta tulee markkinoida pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla.  

Kuten totesin, henna alueena on mahdollistanut tällä hetkellä perustan kehittämiselle ja palveluverkoston 

rakentumiselle alueelle. Meillä on valmiit perustukset, nyt tarvitsemme vahvan strategian sekä 

toimenpidesuunnitelman alueen kehittämiseksi. Mikäli meillä olisi selkeä oma Henna-strategia ja 

toimenpidesuunnitelma, olisi aluetta helpompi edistää ja työskentely olisi johdonmukaista ja suunniteltua. 

Tutkiessani asiaa, löysin 18.8.2020 päivätyn elinvoima- ja teknisen valiokunnan pöytäkirjan liittyen aihetta 

koskevaan valtuustoaloitteeseen. Tuossa pöytäkirjassa on maininta siitä, että tuolloin on pohdittu 

strategian ja toimenpidesuunnitelman tarpeellisuutta. En tähän hetkeen löytänyt tietoa siitä, onko 

tuollaista sittemmin tehty.  

Meidän tulee huomioida länsi-Orimattilan kehitys nyt ja tulevaisuudessa. Palveluverkkoselvitys tulee 

huomioimaan koko Orimattilan ja rajautumaan myös länsi-Orimattilan alueeseen. Tulee tarkastella miten ja 

millaisia palveluita ja missä määrin länsi-Orimattilassa tulevaisuudessa tuotetaan.  

Henna on kokonaisuus, sitä tulee tarkastella kokonaisuutena ja huomioida myös kansalliset linjaukset ja 

toiveet tulevaisuuden asumisesta ja rakentamisesta. Tässä kokonaisuudessa tulee huomioida 

tulevaisuuskehitys esim. vihreän siirtymän sekä tulevaisuuden innovaatioiden osalta. Se, että teemme 

fiksuja tulevaisuuden ratkaisuja, luo asumisen mukavuutta, sujuvuutta ja ympäristöystävällisyyttä. 

Tulevaisuudessa asuinympäristön keskeisiä tekijöitä on varmasti yhteisöllisyys, ympäristöystävällisyys ja 

turvallisuus. Hennaa ympäröivät aktiiviset kylät, joissa riittää tekemistä ja yhteisöllisyyttä myös uusille 

asukkaille.  

Kiitos! 

 

 

  


