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Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin -hanke ja Orimattilan keskustan kyläjohtokunta järjestivät yhdessä Ori-
mattilan Käkelässä kyläkävelyn keskiviikkona 15.5.2013. Kyläkävelyn osallistujalistaan nimensä kirjoitti 
76 henkilöä mutta matkan varrella kävelijöiden joukossa oli vielä enemmän ihmisiä. Lähtö ja kahvitukset 
tapahtuivat Jokivarren koululla. Kiitokset mahdollisuudesta käyttää koulua ja koulun ruokatilaa. 

Suurkiitos orimattilalaisille Ritva ja Timo Nymanille järjestelyistä. Kiitokset Alli Hosiaisluoma-Karppiselle 
sekä kaikille muille kohteiden esittelijöille, ilman teitä kyläkävelyn anti olisi varmasti jäänyt vähäisem-
mäksi. Kiitokset kyläjohtokuntalaisille sekä Jokivarren koululle ja kaikille kyläkävelyyn osallistuneille! Kii-
tokset kokoontuneelle toimikunnalle, eli Allille, Erkki Kalliselle, Matti Laineelle, Timolle ja Ritvalle. 

Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin -hanke järjesti vuonna 2012 kyläkävelyn Orimattilan keskustassa. Käkelä 
oli tämän kyläkävelyn etäkohde, johon osa kävelyyn osallistuneista tutustui. Tästä kuitenkin nousi kiin-
nostus Käkelän omaan kyläkävelyyn. Tutustumiskohteita kun Käkelässä on runsaasti. 

Käkelän kyläkävelyreitti oli pituudeltaan n. 4 km ja aikaa sen kiertämiseen meni kolmisen tuntia. Illan 
päätteeksi kokoonnuttiin Jokivarren koululle kahville ja sämpylälle ja kerrattiin vielä Käkelän historiaa. 
Timo Nymanin esitteli Orimattila-Seuran vanhoja valokuvia, jotka Martti Ovaska oli tallentanut. 

J O H D A N T O
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KO H D E  1  H E N N U M I N  TA L O

Orimattilan saha perustettiin 1921 Kalle 
Kuoppalan toimesta Käkelänkujan varrelle 
Orimattilaan. Sahalla oli jo tuollon sa-
han lisäksi kuivaamo ja höyläämö. Sahan 
päärakennus, joka on vieläkin Käkelänku-
jan varrella nähtävissä, on Kalle Kuop-
palan 1923 rakennuttama. Kuoppalan 
konkurssin jälkeen saha siirtyi Askolinin 
omistukseen. 

Orimattilan saha paloi vuonna 1947, mut-
ta se rakennettiin vaihe vaiheelta uudel-
leen. Tehtailija Sven Lillqvist osti sahan 

vuonna 1954  ja toiminta jatkui kunnos-
tamisen jälkeen seuraavana vuonna. Sa-
han isännöitsijänä toimi Georg Hennum 
joka perheineen asui sahan pääraken-
nuksen alakerrassa. Näyttävän rakennuk-
sen pihamiljööseen kuuluivat myös liiteri, 
talli ja sauna, jota myös työntekijät saivat 
joskus käyttää. Orimattilan sahalla oli 
1960-luvulla myös oma jalkapallojoukkue 
pitäjän puulaakisarjassa. Päärakennuksen 
yläkerran toisessa siivessä asuivat tarpeen 
mukaan tilapäisesti myös jotkut työnteki-
jät.

Ensimmäinen kohde on Orimattilan Sahan vanha toimistorakennus. Kohteen nimi 
“Hennumin talo” tulee sahan isännöitsijästä Georg Hennumista, joka perheineen asui 
rakennuksen alakerrassa. Kohde on merkittävä muisto ajasta, jolloin saha hallitsi mai-
semakuvaa radan ympäristössä. Nykyisin talossa asuva ja rakennuksen asunnokseen 
kunnostanut Raimo Liimatainen esitteli kohdetta. 
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KO H D E  1  H E N N U M I N  TA L O

Orimattilan sahan alue oli Palojoen molemmin pu-
olin. Toisella puolella oli saha ja toisella tukkivaras-
to (laani). Joen yli oli kuljetuksia varten rakennettu 
silta. 

Sahan työmiehistä monet olivat niin sanottuja mo-
niosaajia, joiden toimesta tapahtui melkein kaikki 
sahalla tarvittavat työt. Sahalla pidempään työtä 
tehneiden ammattitaito kehittyi lähinnä kokemuk-
sen perusteella. Palkat ammattimiehilläkään eivät 
tuolloin olleet päätä huimaavat, mutta niillä tuli 

toimeen ja saattoipa työntekijä joskus saada osan 
palkasta puutavarana tai polttopuina. 

Vuonna 1973 Orimatilan saha valmisti 90 % Suomen 
Kaapelitehtaalla tarvittavista keloista. Oma sahaus 
loppui 1970-luvun puolivälissä sahatavaran me-
nekkivaikeuksien takia ja kaikki puutavara ostettiin. 
Orimattilan saha hakeutui konkurssiin helmikuussa 
1988. Syynä oli osittain myös kaapelikelojen myyn-
nin romahtaminen. 
(Keijo Johansenin muistelmista) 
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KOHDE 	 2 	 ENT I S EN 	 A S EMAN 	 S EUTU

Käkelässä sijaitsi Orimattilan varsinainen rauta-
tieasema kapearaiteisella kaudella Raideraitti 
nimisen tien itäpuolella raiteiden ja Raiderai-
tin välissä vuosina 1900 – 1980. Raiteita oli tuol-
loin ratapihalla kolmet. Varsinaisen raiteen lisäksi 
järjestelyraide sekä pistoraide Orimattilan sahan 
lastaussiltaa varten. Nykyisen raiteen profiilia on 
nostettu ja sen linjaus on erilainen kuin 1960-lu-
vulla. VR muutti kapearaiteisen radan normaali-
leveydelle vuonna 1960. Radan nimi, joka aiemmin 
oli ollut Loviisa - Vesijärvi, muuttui Lahti - Loviisa 
-radaksi. 

Asemamiljöön talot muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta oli rakennettu 1900- luvun vaihteen jäl-
keen. Talot ovat vieläkin jäljellä, mutta asemarak-
ennus, joka oli pitkään käyttämättä leveäraiteisen 
radan tultua, purettiin 1980-luvun alkupuolella. 
Asemamiljööseen liittyi myös ratapihan itäpuolella 
sijainnut Lahden Osuuskaupan varasto, josta kivi-
jalka on vieläkin jäljellä. Varasto paloi vuonna 1968 
saaden aikaan suurpalohälytyksen ja 150 henkeä 

oli sammutustöissä. Varaston tilalle ei sen jälkeen 
rakennettu uutta. 

Liikenne oli tuolloin Lahti-Loviisa rataosuudella 
melko vilkasta. Junia kulki tuolloin 1960-luvulla 
useita vuorokaudessa ja tavarajuna kulki jopa yöllä. 
Usein kävi niin että kun sahalta otettiin puutavaraa, 
tavallisesti Loviisaan, Valkon satamaan vietäväksi, 
vaunuja järjesteltiin ratapihalla. Keijo Johansen 
muistelee, että öiseen aikaan moinen järjestelytyö 
kesti tietenkin aikansa ja silloin he saattoivat herätä 
höyryjunien pillin vihellyksiin, sekä melkoiseen 
jylinään ja kirskuntaan joka tietenkin liittyi aivan 
luonnollisesti ratapihalla tapahtuvaan toimintaan. 
Muita radalla kuljetettuja tavaroita sahatavaran 
lisäksi olivat maatalouskoneet, lasihiekka, rikki, 
sekä hiili muutamia mainitakseni.

Asemanseudun taloissa on ollut aikoinaan kah-
viloita, hammaslääkäri ja räätäli, lisäksi autoilija 
Voutelinin autotallit olivat asemanseudulla. 
Keijo Johansen
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KOHDE 	 2 	 ENT I S EN 	 A S EMAN 	 S EUTU

Aseman seudusta voisi 
tehdä puistomaisen ja sillä 
tavalla osoittaa maisemas-
ta jo kadonneen rauta-
tieaseman paikka. Joka 
puolelle levinnyt poppeli 
poistetaan ja jätetään 
suuria puita. 

KEHITTÄMISEHDOTUS
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KO H D E  3  K Ä K E L Ä N  PA P P I L A N  M Ä K I

Radan ylityksen jälkeen pysähdyimme lyhyesti-
Pappilan mäen juurella. Entinen pappila sijaitsee 
aivan mäen kupeessa. Vanha kuusiaita ja portin-
pylväät ovat enää jäljellä. 

Orimattilan seurakunnan kappalainen Paavo 
Muinonen perheineen muutti uuteen asuinpaik-
kaan. Pappilan talo sai uudet asukkaat kauppias 
Erkki Laaksosen perheestä. 

Pappilaan kuului kallioinen mäen kumpare, jos-
sa kasvoi suuria kuusia sekä pusikkoja. Korkeis-
sa kuusissa oli paksut rungot ja tukevat oksat. 
Kuuset kohosivat parinkymmenen metrin kor-
keuteen ja joissakin puissa oli haarautumia 5-10 
metrin korkeudessa. Kuuset oikein kutsuivat Kä-
kelän poikia kiipeilemään. Laaksosen Pekka oli 
pojista huimapäisin. Hän kiipesi monesti lähes 
latvaan asti, sieltä alempana oleville huudellen. 
Kiipeilyn lisäksi majojen rakentaminen oli poiki-
en puuhia. Lauta- ja riukupohjat pehmustettiin 
sammaleella ja heinillä ja elettiin kuin Tarzanit 
konsanaan. 

Tupakanpolttoakin pojankoltiaset kokeilivat. Sii-
hen tarvittiin suojaisa paikka. Yleislakkovuoden 
syksynä pojat kaivoivat joukolla korsun pohjan 
eteläiselle puolelle mäen rinteeseen, pellon 
reunan läheisyyteen.. Seinät vahvistettiin ripa-
laudoituksella. Katto vahvemmalla kurkipalkilla. 
Katto tehtiin ripalaudoista, joka peitettiin tur-
peella. Menoluukku oli nostettavissa ylös siten, 
että nahkasaranat pitivät luukun putoamasta 
korsuun. Täällä suojassa ihmisiltä pojat saattoi-
vat opetella tupakointia. 
Aikanaan korsu unohtui, johtuen kauppias Laak-
sosen perheen muuttamisesta muualle. Pappi-
lanmäki jäi unohduksiin ajan myötä. 
Timo Nymanin pappilan mäen muistoista lyhen-
nelty 
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KO H D E  3  K Ä K E L Ä N  PA P P I L A N  M Ä K I KOHDE 	 4 	OR IMAT T I LAN 	OSUUS -
M E I J E R I N  E N T I N E N  S I K A L A

1950-luvun alkuun paikalla toimi Orimattilan meije-
rin sikala. Osuusmeijerin juuston valmistuksesta jäävä 
hera käytettiin sikalassa lihotussikojen ruokkimiseen.

Myöhemmin rakennuksessa on valmistettu lasten le-
luja ja huonekaluja. Aulis Siren perusti t:mi Aulis Si-
renin, joka toimi sikalarakennuksessa. Hän osti koko 
maa-alueen rakennuksineen päivineen ja asui per-
heineen myös tilalla. Lauri Järvisellä oli tilalla vuosina 
1957-59 leluja ja lumilapioita valmistava yritys.

Kohteesta erottaa taustalla pilkottavan Orimattilan 
vesitornin ja kirkontornin.
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KO H D E  5  O R I M AT T I L A N  O S U U S M E I J E R I

Orimattilan osuusmeijerin toiminta Käkelään rakennetussa kiinteistössä alkoi vuonna 
1924. Meijeriä laajennettiin jo vuonna 1936 ja uudelleen vuonna 1947. Orimattilan mei-
jeri yhdistyi 1950-luvun puolivälissä Oy Tuottajain Maitoon. Meijeritoiminta päättyi vuo-
nan 1969. Meijeristä oli monella muistoja kerrottavana, sillä se liittyi tiiviisti perheiden 
jokapäiväiseen elämään. Useasti lapset lähetettiin meijerille hakemaan kermaa ja kurria, 
eli kuorittua maitoa.  

Pekka Salon muistelmia meijeriltä: 
Orimattilan Meijeriin yritettiin murtautua kaiken kaikkiaan neljä kertaa. Valtaosa ni-
menomaan voivarastoon. Isäni laittoi yleensä niihin varastoihin hälytyssysteemin. Ensin 
oli sellaisia, kun maitotonkkiin laitettiin romua, tonkat hyllyille ja siitä naru oveen. Kolah-
dus oli niin kova, että se kuului meille yläkertaan asti. Yleensä tämä oli hyvä. Kolme ker-
taa varkaat ei päässyt sisälle ollenkaan. Kerran oli onnistuttu tyhjentämään voivarasto. 
Meijeriä vastapäätä oli pappilan kuusiaita. Voivarasto oli tyhjennetty sinne kuusiaidan 
toiselle puolen. Silloinen Orimattilan poliisi Tuomola asui Käkelänkujan varrella. Hän sat-
tui illalla töistä palatessaan menemään siitä ohi ja varkaat pelästyivät niin, että häipyivät. 
Voit jäivät kaikki sinne metsään ja sieltä ne saatiin takaisin. Varkaita ei saatu kiinni. Tämä 
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KO H D E  5  O R I M AT T I L A N  O S U U S M E I J E R I

oli ainoa kerta, jolloin ne onnistuivat ja saivat ulos varastosta voita. Muulloin eivät päässeet varas-
toihin. Kuten sanottua, isällä oli ne hälytyssysteemit. Ensin näitä tonkkia ja sitten myöhemmin tuli 
sähköisiä laitteita. Hän kävi ennen nukkumaanmenoa kytkemässä ne päälle. Se oli puhtaasti silloin, 
kun voin hinta oli mustassa pörssissä kova ja sitä haluttiin. Tämä oli neljäkymmentäluvun loppua.
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KOHDE 	 6 	 ENT INEN 	 PAPP I LA 	 JA 	 S EN	
YMPÄR I STÖ

Orimattilan seurakunta itsenäistyi Hollolan kirkkopitäjästä omaksi seurakunnakseen 
vuonna 1636. Kappalaisen virkataloksi kruunu luovutti vuonna 1685 Käkelässä sijait-
sevan Jussila-nimisen talon. Vuoden 1854 olevan tiedon mukaan Jussilan tilan koko 
pinta-ala oli noin 340 ha. Suurin osa tästä oli metsää mutta papit harjoittivat myös 
maanviljelystä ja karjanhoitoa. Tuolloin virkataloon kuului myös kaksi torppaa. Käkelän 
pappila ehti toimia kappalaisen virkatalona suunnilleen 16 kappalaiselle, kunnes sen 
käyttö loppui 1950-luvun alkuvuosina. Pappilarakennus oli rakennettu uudelleen neljä 
tai viisi kertaa, viimeisin 1900-luvun alussa. 

Myöhempinä aikoina pappilan rakennus toimi Orimattilan yhteiskouluna sekä Uuden-
maan I kierävänä naisteollisuuskouluna. Pappilan rakennus hävisi katukuvasta 1970-lu-
vulla. Nykyisin Käkelän pappilasta on jäljellä portin pielet ja pappilan kuusiaita. Vasta-
päätä sijaitsee räätäli Laineen talo. 
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KOHDE 	 6 	 ENT INEN 	 PAPP I LA 	 JA 	 S EN	
YMPÄR I STÖ
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KO H D E  7  I M P I L I N N A

Impilinnasta muistelivat Erkki Kallinen ja Timo Nyman. Nimen kerrotaan olevan peräisin 
1930-luvulta, jolloin rakennuksessa toimi Orimattilan Villatehtaan silkkikutomo toisen tari-
nan mukaan toimi nahkatehdas. Tällöin rakennuksessa asui tehtaan naispuoleisia työnteki-
jöitä. Talossa asui paljon nuoria yksinhuoltajaäitejä lapsineen. 

Impilinna saneerattiin 1940-luvun lopulla asunnoiksi. Siihen muutti enimmäkseen naispu-
olista väkeä. Yksinhuoltajaäitejä, jotka olivat Orimattilan Villatehdas oy:n palveluksessa. 
Taloon muutti myös muutama perheellinen joilla oli lapsia. Myöhemmin 50-luvun alus-
sa muutti pienempiin asuntoihin pikku perhe, joilla oli tai oli juuri syntymässä oleva pi-
enokainen.  Heille tuli useasti hieman tilavampi huone kuin toimihenkilöillä, joilla oli yksi 
lapsi. Useasti oli molemmat vanhemmat töissä Villatehtaalla. Lapset vietiin Käkelänkujalla 
olevaan MLL:n lastenseimeen. 

Lauantaina saunottiin siten, että ensin oli miesten vuoro 15-18, jonka jälkeen meni naiset 
18-21. Viimeinen iltavuoro oli miehille tunnin ilta 9-10. Saunan puhdistajat tulivat tämän 
jälkeen. 
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KO H D E  7  I M P I L I N N A

Talkootoiminta oli asukkaiden yhteinen toimintamuoto. Talven puut hankittiin Villatehtaan 
kautta. Sirkkeli hankittiin, sitten joukolla kunkin halot katkaistiin sirkkelillä. Jokainen hakkasi 
halkonsa kun sopiva aika tuli. Kesällä tehtiin, niin kuka teki, vihtoja. Ne laitettiin liiterin orsille 
odottamaan käyttöä. Yleensä ne riittivät kevääseen saakka. Talvella rakennettiin lumilinnoja.
 
Lapset kasvoivat, perheet muuttivat pois keskustaan, lapset vähenivät. Isommat olivat koulu-
jen päättyessä hakeutuneet työelämään. Ajan käyttö muuttui aikuisempaan suuntaan. Vaih-
dettiin 50-luvulta 60-luvulle. Aikakin oli tuonut muutosta yhteiskuntaan. Lapsuuden ja nuoru-
uden muistot kuitenkin kotopaikasta ovat jääneet elämään muistin sopukoihin. Kiitos siitä. 
Timon Nymanin muistelmista lyhennelty 

Erkki Kallinen, joka asui pienenä poikana tässä talossa kertoi seuraavaa: 
Siellä oli yläkerrassa sellaisia hellahuoneita, yhden hengen huoneita. Kylmävesi tuli ja viemäri 
oli, mutta  lämmintä tietenkään ei ollut ja hellalämmitys ja WC oli käytävässä. Tässä oli ennen 
pitkä rakennus missä oli sauna, pesutupa ja jokaisella asukkaalla puuliiteri. Päässä sitten mu-
kavuuslaitos. Timo muisti tähän, että oli 6 reikää.   

Piirros/kuva: Timo Nyman
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KO H D E  8  VA LT O S E N  S U K S I T E H D A S

Käkelän raitilta näkee vilauksen vanhasta suksitehtaasta. Valtosen suksitehdas toimi Käkelässä 
1950-luvulta aina 1980-luvulle. Suksitehdas oli perheyritys, jota johtivat Mauri ja Paula Valtonen. 
Valtoset ostivat Käkelässä sijainneen tilan sotien jälkeen. Tehdas sijaitsi siihen saakka Orimatti-
lan Kaitalankylässä. Tehdas oli pieni ja vanhanaikainen, tarvittiin suuremmat ja nykyaikaisemmat 
tilat. Käkelässä on aina ollut teollisuutta, lisäksi rautatie ja palvelut olivat lähellä. Oli siis monta 
hyvää syytä muuttaa Käkelään. Valtoset asuivat itse tehtaan yläkerrassa.  

Käkelän tehdasrakennuksen edelleen olemassa oleva vanhaosa on Tauno Niemiojan piirtämä. 
Uudistusosat, 1966 kuivaamo ja 1969 lisäosa, ovat Erkki Mönkäreen suunnittelemat. Tehtaan-
johtaja Mauri Valtonen ideoi ja kehitti itse laitteita ja koneita. Suksikoneissa oli yli 40 työvaihetta.
Tehdas työllisti 10 - 20 henkeä, lisäksi oli kausityövoimaa. Työntekijät tekivät paljon kausiluontei-
sesti töitä, kesät muualla ja syksyllä tehtaalle. Sodan jälkeisinä vuosina suksien höylääjät olivat 
oma ammattikunta. Se oli taitolaji. Höylääjät olivat arvonsa tuntevia ja kulkivat tehtaalta toiselle. 
Koneellistuminen muutti työnkuvaa. Tehtaaseen tullessa ei tarvinnut osata vaan työ opetti.  

Tehtaassa tehtiin erilaisia suksia:
- normaali hiihtosuksi, eri levyisiä
- retkisuksi, hieman leveämpi
- eräsuksi / metsäsuksi, 75mm , näitä meni Ruotsiin ja pohjoiseen, sähköyhtiöt käyttivät paljon
- kilpasuksi

Valtosen suksitehdas oli 1980-luvulla ainoita suomalaisia puusuksien tekijöitä. Falunin kisat 
vuonna 1974 oli käännekohta suksien valmistuksessa. Silloin tulivat muovisukset ja puusuksien 
kysyntä laski. 1980-luvulla tehdas siirtyi Orimattilan suksimarkkinoinnin haltuun. Karhu osti sa-
malla vuosikymmenellä merkin. 

Puusuksien aikaan tunnettuja hiihtäjiä hiihti Valtosen suksilla. Yksi tunnetuimmista on Eero Män-
tyranta.

Tehdas ei niinkään näkynyt Käkelässä mutta sen ää-
net kuuluivat. Paikalliset ostivat tehtaalta suksia ja 
suurella osalla seudun pikkulapsista oli paikalliset 
sukset. Jouluaatto oli kiireinen päivä tehtaalla, mo-
net kävivät silloin hankkimassa joululahjasukset. 
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KO H D E  8  VA LT O S E N  S U K S I T E H D A S
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KO H D E  9  K Ä K E L Ä N R A I T T I  J A  TA L O J E N 
TA R I N AT

Käkelänraitilla on säilynyt alkuperäisellään olevaa raitinvarsiasutusta 1900-luvun alusta. Osa taloista 
on kookkaita kaksikerroksisia ja osa pienempiä yksikerroksisia. Raitissa kiinni olevat ja sen varrelle 
nauhamaisesti ja lähekkäin sijoitetut rakennukset antavat raitille puukaupunkimaisen ilmeen, mikä 
perustunee rakentamisajankohdan kaupunkiarkkitehtonisiin pyrkimyksiin.

Raitin varrella on jäljellä Sipilän kantatila (31), jonka 1870-1880 -lukujen vaihteessa rakennettu 
päärakennus on osa raitinvarsinäkymää. Rakennuksen nykyinen asu on 1920-luvun puolivälistä. 
Pihapiiriä rajaavat tiilipilarinen navetan, tallin ja sikalan käsittävä rakennus sekä luhtiaitta. Tokkola 
(33) on ollut samalla suvulla jo 1700-luvulta lähtien. Yhtenä kohteena, joka sai aikaan paljon muiste-
luita oli Kukkosen kauppa (29). 1920-luvulla rakennuksessa oli Orimattilan talousliike, 1930-luvun 
lopulla T:mi Malinin sivuliike, Kukkosen kaupan jälkeen Veikko Oukan postimyyntiliike ja Viljo Kurki. 
Alhaalla oikealla olevassa kuvassa TImo Nyman osoittaa mistä kauppaan oli aikoinaan sisäänkäynti. 
Holmilan (23) piharakennuksen hellahuoneessa toimi aikoinaan Armas Lehtisen suutarinliike. 

Talossa nro 27 on aloittanut Orimattilan yhteiskoulu, yhteislyseon nimellä. Koulua ehdittiin käydä 
kaksi vuotta talon yläkerrassa, sitten se muutti vuonna 1925 Käkelänkujan varrelle, johon valmistui 
puukoulu. 2000-luvun vaihteessa valmistui nykyinen Jokivarren koulu jonne puukoulun oppilaat siir-
tyivät. 
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KO H D E  9  K Ä K E L Ä N R A I T T I  J A  TA L O J E N 
TA R I N AT

Timo näyttää kaupan entisen sisäänkäynnin paikan. 

Kukkosen Villen kauppa

Aleksi Kukkonen tuli evakkona Kirvusta Ori-
mattilaan. Virenojalta hän osti kiinteistön 
ja tästä talosta tuli myöhemmin Osuusliike 
Toukolan Virenojan myymälä. Hän myi tämän 
kiinteistön, muuttaen Käkelään, josta osti ki-
inteistön. Malinin sivuliike oli lopetettu kau-
panhoitaja Kallioisen kuoleman johdosta. 
Kauppaa ei suinkaan pitänyt Aleksi Kukkonen 
vaan hänen sukulaisensa Ville Uosukainen 
Laina puolisonsa ja Villen siskon Olga Paleni-
uksen kanssa. Olgalle syntyi elokuussa 1943 
poika Pentti. Kaupan pito loppui 1950-luvun 
alkupuolella, jolloin kauppahuone jäi autioksi. 
Vain myyntitiskit ja hyllyt jäi paikoilleen. 
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Kukkosen Villen kaupassa töissä olleen Olga Paleniuksen poika Pentti oli samaa 
ikäluokkaa meidän muiden Käkelän poikien kanssa. Kaupan takana oli piharaken-
nuksia, joissa oli paljon sopukoita poikien leikkeihin. Niistä yksi oli kymmenen tikkua 
laudalla. Talvella laskettiin mäkeä ja käytiin luistelemassa luistinradalla Jymylinnan 
kentällä. Mäenlaskua harrastettiin. Paleniuksen Penalla oli oikeat ”mäkyrit” joita 
sain lainata. Se kuitenkin loppui Nymanin Timpalta pahaan kaatumiseen ja vielä 
Penan lainasuksilla. Onneksi sukset eivät katkenneet. Talvipakkasilla oltiin sisällä 
pelaten erilaisia lautapelejä, kuten Afrikan tähteä ja Monopolia.
Timo Nymanin muistelmia
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Matkan varrella poikkesimme Kymenlaakson Sähkö Oy:n perustamispaikalle. 
Marjut Piispanen esitteli kohdetta: 

Tältä pihalta on alkanut Orimattilan sähköistys. Kymenlaakson Sähkö Oy toimi tässä 1920-
1930 -luvun vaihteessa. Kymenlaakson Sähkö Oyperustettiin vuonna 1918. Sitä ennenkin 
Orimattilaan oli saatu sähköä, kun tehtailija Attila poikansa kanssa perustivat Vääräkosken 
voimalan. Sieltä saatiin sähköä tehtaalle ja muutamiin muihin paikkoihin. Tämän voi sanoa 
olevan Kymenlaakson alkupiste. Kymenlaakso sai ensin sähköä Ruotsinpyhtäältä, josta ve-
dettiin johdot Lapinjärvelle, Artjärvelle, Niinikoskelle ja viimeinen johtojen veto oli tänne 
Käkelään nykyisen Artjärventien ja Käkeläraitin risteyksen kohdalle. Siinä oli pieni mäki ja 
mäellä oli lautainen muuntajakoppi, siihen päättyy ensimmäinen linjan veto. Sen jälkeen 
sitten vedettiin linjat ympäri Orimattilaa.

Täällä oli 1950-60 -luvulla töissä noin 15 sähkömiestä. Aamulla he tulivat tänne pihaan ja 
sitten työnjaon jälkeen kuka minnekin vetämään uusia linjoja tai korjaamaan vanhoja. Sillä 
tavalla oli tarkka puuhaa, koska sähköt katkastaan. Se piti sopia, että voivat ruveta teke-
mään sitä omaa työtään. Miehiä ei kuitenkaan ollut tarpeeksi, jolloin tuli naisnäkökulma 
tähän. Tämä oli minun lapsuudenkotini. Tätini, ompelija Aino Piispanen asui yläkerrassa. 
Tädilleni oli sanottu kellonaika, koska pitää mennä katkaisemaan sähkö, jolloin hän meni 

KYMENLAAKSON 	 SÄHKÖN	
P E R U S TA M I S PA I K A L L A
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tuonne mäelle muuntajaan. Siellä oli siihen aikaan ”veitset” ja hänen 
piti ottaa ne auki sieltä ja sitten aikanaan pistää ”veitset” takaisin kiin-
ni. Silloinkin toimittiin naistyövoimalla.

Täällä oli vilkasta toimintaa. Miehillä oli mm. hiihtokilpailut. Lähdettiin 
tästä pihalta hiihtämään. Lisäksi täällä on pidetty Orimattilan ensim-
mäinen työpaikkahartaus. Se oli Kymenlaakson Sähkön henkilökun-
nalle 50-60 -luvun vaihteessa. Hartauden suoritti kirkkoherra Edvin 
Nousiainen. Täällä kävelyllä näyttää olevan monta sellaista henkilöä 
joilla on yhteyksiä tähän yritykseen. Silloin nuoria miehiä jotka olivat 
erilaisina harjoittelijoina.

Viimeinen paikka mihin Orimattilassa tuli sähköt oli Mustajärvi 1963.
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KO H D E  1 0  V I L L A  R O O S A  - 
v a n h a  h u o p a t o s s u t e h d a s 

Villa Roosa on nykytaiteen kesänäyttelykohde Orimattilassa. Entisen 
tehdasrakennuksen kolmessa kerroksessa on esillä maalauksia, gra-
fiikkaa, valokuvataidetta, veistoksia, installaatioita ja tekstiilitaidetta. 
Piharakennuksessa Kino Käkelä esittää lyhytelokuvia, animaatioita ja 
videotaidetta.

Villa Roosa on entinen huopatehdas. Tehtaan perusti Mikko Ver-
ta, joka oli aloittanut uransa Kirvun huopatehtaassa juoksupoikana 
vuonna 1915. Tehdas vähensi väkeä 1930-luvun laman aikana ja vä-
lillä seisautti toimintansa muutamaksi vuodeksi. Tästä sai Verta kim-
mokkeen perustaa oman tehtaan Tietävälän kylään. Sota-aika lähetti 
ihmiset evakkoon ja Verta saapui Orimattilaan. Keväällä 1942 Verta 
palasi takaisin Kirvuun mutta jo vuonna 1944 tuli taas lähtö Karjalas-
ta. 

Vuonna 1945 tehtaalle hankittiin uusi sijoituspaikka Orimattilan Kä-
kelästä. Tilapäinen tehdasrakennus sai väistyä vuonna 1951 uuden, 
valkoiseksi rapatun tehdasrakennuksen tieltä. ”M. Verran Huopa Oy” 
oli nimi ja pyrkimyksenä tehtaan jatkuva kehittyminen ja laajentumi-
nen. Mikko Verta toimi tehtaan johdossa vuoteen 1968 asti ja hänen 
jälkeensä 1975 saakka toimitusjohtajana oli Arvo Munukka sekä siitä 
eteenpäin Erkki Lario, kunnes 1980 -luvun lopulla leudot talvet vähi-
tellen lopettivat tehtaan toiminnan.

Hiljentynyt huopatossutehdas siirtyi tekstiilitaiteilja Maisa Kaarnan 
ja hänen puolisonsa Jorma Kaarnan omistukseen vuonna 1991. He 
muuttivat rakennuksen asuin- ja näyttelykäyttöön. Rakennus sai uu-
den nimen ”Villa-Roosa”, jonka villa –sana viittasi huopatossujen val-
mistusmateriaaliin. 

Loppuvuodesta 2007 Villa Roosa siirtyi Eerika Malkin ja Jari  
Granholmin omistukseen ja näyttelytoiminta on jatkunut keskeytyk-
settä. Uusien toimijoiden myötä kesänäyttelyissä on tekstiilitaiteen 
lisäksi edustettuna myös muut nykytaiteen eri muodot.

Näyttelytilat ovat laajentuneet huomattavasti rakennuksen toiseen 
kerrokseen sekä ullakolle. ”Tehtaanpuistossa” on myös näyttelykoh-
taisesti esillä veistoksia ja installaatioita. Piharakennukseen kesällä 
2011 avattu Kino Käkelä esittelee videotaidetta. 
http://www.villaroosa.fi/
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KO H D E  1 0  V I L L A  R O O S A  - 
v a n h a  h u o p a t o s s u t e h d a s 

Kuva alla: Ari Heinonen
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kuva: Jari Granholm
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Myymälästä löytyy 
yhä hupeneva määrä 
pieneen jalkaan sopi-
via huopatossuja.

Joakim Sederholm, Conquistador
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KO H D E  1 1  K E R A P L A S T I N 
S Y N N Y I N S I J O I L L A

Hieno tiilirakennus kunnalliskodin kupeessa on Lettulan tilan vanha navetta. Rakennuksen seinässä 
lukee vuosiluku 1878. Keraplastin toinen perustajista, Tapio Nieminen kertoi Keraplastin aloitta-
neen Orimattilan toimintansa sikalassa ja rakensi sitten tehtaan Käkeläntien varteen ja myöhem-
min vielä Orivillen alueelle. 

Tapio Nieminen ja Pertti Könönen päättivät vuonna 1971 perustaa osakeyhtiön toimialamääritte-
lynä ”kattovalokupujen ja muiden muovituotteiden valmistus”. Tasakattoisen arkkitehtuuritrendin 
ansiosta kattokuvut menivät hyvin kaupaksi. Yritys toimi aluksi keravalaisen omakotitalon kellarissa 
– siitä nimi Keraplast – mutta jo seuraavana vuonna hankittiin suuremmat tilat Orimattilasta. 

Keraplast Oy valmistaa rakennusalan muovituotteita. Tänä päivänä se tuottaa savunpoistotekniik-
kaa, valoa läpäiseviä rakenteita ja sisustustuotteita. Työntekijöitä on 135 ja liikevaihto 19,4 miljoo-
naa euroa. Vuonna 2012 Keraplast Oy sai Suomen Yrittäjien valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon.
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KO H D E  1 1  K E R A P L A S T I N 
S Y N N Y I N S I J O I L L A

Tiilirakennus on nykyisin 
varastona. Hienon näköi-
selle rakennukselle voisi 
löytyä myös muuta käyt-
töä, esimerkiksi kokoon-
tumistiloja, taiteilijoiden 
työpajoja, kesäkahvilaa.

KEHITTÄMISEHDOTUS
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KOHDE 	 1 2 	 KUNNAL L I S KOT I

Orimattilan kunnalla ei 1900-luvun alussa ollut kunnalliskotia ja tästä se sai sosiaalihallitukselta 
moitteita. Asia järjestyi Lettulan Kallen konkurssin myötä. Lettulan Kalle oli ollut aikansa arvos-
tetuimpia orimattilalaisia kunnallismiehiä. Hän oli suostunut takaajaksi mittaviin epävarmoihin 
taloudellisiin yrityksiin ja se oli suistanut hänet lopulta ahdinkoon. Lettulan tila ajautui pakkohu-
utokauppaan ja kunta osti vuonna 1921 konkurssipesältä 250 ha maata. 80 ha tästä oli peltoa.

Tilalle valmistui vuonna 1924 vanhainkoti, joka sai aikanaan tunnustusta nykyaikaisuudestaan 
ja tarkoituksenomaisuudestaan. Päärakennuksen on suunnitellut arkkitehti Axel Mörne. Rak-
ennustoimikunta oli laatinut suunnitelman, jonka mukaan kunnalliskoti rakennettaisiin tiilestä 
kaksikerroksiseksi ja siltä osin kolmikerroksiseksi, mihin sijoitetaan leipomo, keskuslämmityt, 
kellareita ja varastoja. Rakennukseen tulisi 54 hoitopaikkaa, huoneet pääasiassa kahden hengen 
asuttavia. Paikan päällä valittiin tarkoin se kohta, johon kunnalliskoti aiottiin rakentaa. Sauna 

Vuonna 1982 kunnallis-
valtuusto hyväksyi kun-
nalliskodin nimen muut-
tamisesta vanhainkodiksi. 
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KOHDE 	 1 2 	 KUNNAL L I S KOT I

ja pesutuparakennus rakennettiin 50 metrin etäisyydelle päärakennuksesta nahkatehtaalle ja 
radalle päin. Rakennusaineena käytettiin entisen kunnantalon vanhaa riihirakennusta. Kunnal-
liskoti avattiin marraskuun 1. päivänä 1924.

14 vuotta myöhemmin tuli tarve uudelle sauna- ja pesutuparakennukselle sekä sairastuvalle. 
Ajan epävarmuuden vuoksi hanke siirtyi ja lopulta tammikuussa 1953 kunnanvaltuusto hyväk-
syi arkkitehti Jalmari Lankisen laatimat piirustukset kunnalliskodin lisärakennukseksi. Uuden 
sairasosaston vihkiäisjuhla vietettiin maaliskuussa 1954. 

Kunnalliskodin toiminnan ohella tilalla harjoitettiin myös maatilatoimintaa. Kunnalle ostetun 
Lettulan tilan kiinteistön hoito antoi työtä moninkertaisesti entiseen verrattuna. Tilalla oli 
aluksi työnjohtaja ja kaksi vakituista työmiestä sekä tarpeen vaatiessa lisätyövoimaa. Vuonna 
1926 teki kunnanvaltuusto päätöksen kunnan maatilan karjarakennuksen rakennuttamisesta. 
Vuonna 1941 tulipalossa tuhoutuneen Lettulan tilan päärakennuksen tilalle kunnanvaltuusto 
päätti rakentaa uuden päärakennuksen, joka valmistui 1942. Vuonna 1962 perustettiin tilan-
hoitajan virka. Maatilan toiminta lopetettiin vuoteen 1971 mennessä.
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KO H D E  1 3  J O U T O A L U E 

Radan varsi molemmin puolin on pitkälti joutomaa-
na. Radan ylitystä voi pitää sisäänkäyntinä Käkelään. 
Alueella on pitkä historia, joka näkyy edelleen mai-
semassa. Orimattilan sahan alue oli 1970-luvulle asti 
Palojoen molemmin puolin. Toisella puolella oli saha 
ja toisella tukkivarasto (laani). Sahan laani ulottui ra-
taan asti. Luonnonkostea puutavara taaplattiin tapu-
leihin, joita olikin parhaimpina vuosina Käkelänkujan 
viereinen pelto aivan täynnä. Nykyisellä joutomaa-
alueella näkyvät edelleen myös ratapihan itäpuolella 
sijainnut Lahden Osuuskaupan varasto, josta on vain 
kivijalka jäljellä. Varasto paloi vuonna 1968, eikä sitä 
rakennettu enää uudelleen. 

Alueesta ei ole tarkoituksenmukaista 
tehdä liian hoidettua. Tähän voisi suun-
nitella luonnonmukaisen viheralueen. 
Tässä olisi myös paikka uudelle Käke-
län asemalle. Historiasta muistuttavien 
kohteiden esiin tuominen kertoo Käke-
län monipuolisesta menneisyydestä. 
Teollisuusrakennukset piha-alueineen 
voidaan maisemoida kasvillisuuden 
avulla. 

KEHITTÄMISEHDOTUS
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PA L O J O K I

Palojoki oli merkittävässä asemassa käkeläläisille, vaikka se ei ollut maisemassa niin näkyvä. 

Tapio Laakso kertoo kuinka Palojoen rannalla käytiin ongella ja ravussa. Silloin ennen vanhaan tuli 
rapuja vaik kuinka paljon, siinä ei ollu mitään tolkkua eikä määrää. Ja sitten oli kohokohtia nää tuki-
nuitot Palojoessa, mikä loppui joskus viiskytluvulla (-56). Niis oli ällistelemist. Ja lautta oli joka oli 
nymanin timpan tekemä. Ei ollu, totesi tähän Timppa ja jatkoi: -kopukoita tehtiin, mutta meitähän 
oli siinä Kuisman Rape ja minä. Sitten oli nuorempia, joihin sinäkin lukeuduit. 

Timo muistelee kuinka Käkelän pojat kylänraitilta kirmasivat pyöriensä kanssa kuumina kesäpäivinä 
hiekka renkaissa pöllyten kohti Palojoen uimapaikkaa. Palojoella käytiin niin kalastamassa, uimassa 
kuin luistelemassa. 
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Nykyään ei Palojoen varrella ole 
yleisiä uimarantoja tai rapuja, eikä 
kalastuskaan ole suosittua kaloissa 
ilmenevien maku- ja hajuhaittojen 
vuoksi. Palojoen veden laatu ei täytä 
uimavedelle asetettuja vaatimuksia 
bakteeripitoisuuksien osalta. Vettä 
ei voi käyttää edes kasvien kaste-
luun. Joki tarvitseekin ripeästi kun-
nostustoimia.

Kuva: Orimattila-Seura
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Kolmen tunnin kävelykierros sai aikaan paljon keskustelua ja muistelua osallistujien kesken. 
Käkelästä nousi esiin useita mielenkiintoisia kohteita, joita kannattaa esitellä historiasta, 
rakentamisesta ja kulttuurista kiinnostuneille. Kyläkävelyn kohteista ja reitistä muodostuu 
kulttuuripolku, jonka voi laittaa kartan ja esittelytekstien kera kaupungin nettisivuille. 

Lopputilaisuudessa Jokivarren koululla katsottiin diaesitys vanhoista valokuvista ja juotiin 
kahvit. Samalla koottiin myös ajatuksia kyläkävelystä.  Kyläkävelyille on kiinnostusta ja eh-
dotuksia uusista kyläkävelykohteista listattiin. Käkelän kyläkävely oli toinen Orimattilassa 
pidetty kyläkävely. Elokuussa 2013 järjestettiin järjestyksessä kolmas kävely Niemenkylässä. 
Myös muissa kylissä kannattaisi kävely järjestää ja kertyneistä kävelyreiteistä ja kohteista 
syntyy kattava kuva Orimattilan kylien kulttuuriympäristöistä. Kyläkävelyt ovat myös osallis-
tavia tapahtumia ja eri teemoilla niiden tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi kaavoituk-
sessa ja kunnan matkailussa. 

Käkelän raitti koetaan Orimattilan helmeksi ja pieteetillä kunnostetut rakennukset muodos-
tavat hyvin hoidetun kokonaisuuden. Muuten kaupungin yleisilme sai parantamistoiveita. 
Esimerkiksi kauniit kukka-asetelmat puuttuvat. 

Kyläkävelyjä kaivattiin muihin kyliin. Myös lapsille suunnattuja reittejä toivottiin. Alkuope-
tusluokille on jo koulun puolesta järjestetty omia kierroksia. Leikkipuistojen kautta omat 
alueet ovat tulleet tutuksi. Isompien koululaisten kanssa on tehty kolmen kosken kierroksia. 
Myös pyöräilyreittejä olisi kiva saada kartalle. Ehdotettiin kuukauden kampanjaa ”Pyöräillen 
kylät tutuiksi”. Kyläkävelyjä on mahdollista järjestää myös pyöräillen. Tällöin pystytään valit-
semaan pidempi reitti ja yhdistää kauempana toisista olevia kohteita. 

Y H T E E N V E T O 

Raportin lähteet: 
Porvoonjoen yläjuoksun esihistoriallisia ja kulttuurihistoriallisia 
kohteita Lahden, Hollolan ja Orimattilan alueella. Lahden kaupungin-
museo, Porvoonjoen asutustutkimus -hanke, 2002.
Menneen ajan jäljillä. T. Helin, H. Tilli, M. Ovaska, A. Hosiaisluoma-
Karppinen. Orimattila-seura, 2008.
Haastattelu Paula Valtonen ja Timo Nyman 8.8.2013. 
Tiedonannot: 
Timo Nyman
Alli Hosiaisluoma-Karppinen (Vanhainkoti)
Keijo Johansen
Kyläkävelyllä kerrotut tarinat ja esittelyt
Vanha valokuva: Orimattila-Seura 
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