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Uutta ja uljasta odotellessa

U

lvilan jokisilta uusitaan. Ulvilan jokisilta on toimittanut tehtäväänsä yli 60 vuotta. Sillan tulee olla aina aikaansa
sekä tarkoitukseensa sopiva. Sillan rakenteissa on otettava huomioon kasvaneet liikennemäärät, käytössä olevat
kulkuneuvot ja niiden tarpeet. Vuosien saatossa sillan tekniset rakenteet ovat kuluneet. Jokisillalle on jouduttu
tekemään rakenteisiin liittyviä sekä välityskykyä että liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Sillan puurakenteiset
tukipaalut ovat aikansa eläneet ja tulossa tiensä päähän. Nyt alkaa olla aika toimia.
Tavoitteena on, että Ulvilaan aletaan rakentaa uutta ja uljasta jokisiltaa vuonna 2017. Silta rakennetaan nykyiselle
paikalle. Mihinkään mottiin sillan rakennusaikanakaan ei jäädä. Viereen tehdään väliaikainen varasilta. Uuden sillan
kansikorkeus noussee rakennusteknisistä syistä noin metrin nykyisestä. Silta rakennetaan valtion rahoituksella, sillä se
kuuluu valtion liikenneverkkoon. Rakennushanke ei ole mikään pikkutalkoo. Työn alustava kustannusarvio on 4 M€.
Kaupungille tulee myös jonkin verran kustannuksia. Samassa yhteydessä joudumme tekemään joitakin kevyenliikenteen
järjestelyjä sekä siirtämään siltaan kiinnitetyt teknisen huollon putkistot. Hankkeesta tullaan kertomaan pikapuoliin
julkisemmin. Tarkoitus on pitää yleisötilaisuus joulukuussa – joten sitä ja uutta siltaa odotellessa.

U

lvila kunnioitti 650-vuotiasta historiaansa. Pääjuhlan käytännönjärjestelyistä johtuen tapahtuma oli
kutsuvierastilaisuus. Juhlavuodenavaus ilotulituksineen Friitala-aukiolla helmikuussa oli sen sijaan kaiken
kansan juhla, kuten muistatte. Ulvilalaiset ovat toteuttaneet kaikelle kansalle juhlavuoden kuluessa erilaisia
tapahtumia yli 70 kpl.
Pääjuhlaan oli kutsuttu kaupungin entisiä ja nykyisiä päättäjiä, sidosryhmän edustajia, alueen kansanedustajat,
aluehallinnon ja maakunnan liiton johtajat, ulvilalaisten yritysten edustajia, Ulvilan Sotaveteraanien edustajat sekä
naapurikuntien edustajia. Tilaisuuden ulvilalaisuutta korosti se, että kaikki tilaisuuden järjestelyt ja toiminnot oli
tuotettu kaupungin omana työnä. Tilaisuuden kokonaissuunnittelu, painettujen kutsujen ja ohjelmien suunnittelu,
salisuunnittelu ja toteuttaminen, äänentoisto olivat omaa työtä. Myös kiitosta saanut satakuntalainen pitopöytä oli
oman keskuskeittiömme upeata työtä. Tilaisuuden hinta/laatu –suhde oli varmasti kohdallaan. Laatua kuvaa myös
maakuntalehden toteamus, että ”tilaisuus oli hyvin suunniteltu, arvokkaassa ja lämminhenkisessä tilaisuudessa väki
viihtyi erinomaisesti”.
Tilaisuuden ohjelma oli korkeatasoinen. Musiikista vastasi aivan loistava Laivaston Soittokunta. Soittokunta esiintyi
tilaisuudessa palvelumääräyksellä, joka perustui Laivaston lippueamiraalille tehtyyn hakemukseen. Taiturimaista
harmonikkamusiikkia esitti ulvilalainen Kultaisen harmonikan 2012 voittaja Henriikka Santamaa. Ulvilan oman Teatteri
Ulpun historiallinen kuvaelma kaupunkioikeusasiakirjan luovuttamisesta 1365 oli loistava
esitys, ettenkö sanoisi - loppua kohden vallan veikeä. Valtiovallan tervehdyksen toi
eduskunnan toinen varapuhemies Paula Risikko. Mielenkiintoisen juhlapuheen
piti ulvilalaistaustainen arkkipiispa Kari Mäkinen. Tervehdyssanat lausui
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kimmo Vepsä.

K

aupungin 650-juhlavuoden luentosarja on saanut ihmisiä liikkeelle
mukavasti. Kiinnostusta kotikaupunkimme historiaan on. Sarjan
ensimmäinen luento oli ”Kellarmäestä Trumetariin”. Alustukset
pitivät dosentit Georg Haggren ja Kari Uotila. Toisessa luennossa
ulvilalaislähtöinen filosofian tohtori Maarit Grahn piti mielenkiintoisen
alustuksen ”Nahkateollisuudesta robotiikkaan - Ulvilan teollisuutta ennen ja
nyt.” Viimeisessä luennossa kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen katsoo jo jonkin
verran tulevaisuuteen ”Ulvilan vetovoima pitkällä aikavälillä.”
Ellet ole päässyt paikalle, ”nouhätä”. Kaikki luentosarjan esitelmät löytyvät
kaupungin kotisivuilta eli www.ulvila.fi. Aiheesta olevasta artikkelista
pääset linkkien kautta esitelmiin. Ei siis muuta kuin mielenkiintoisia
lukuhetkiä.
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

