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Johdanto  
 
ProAgria Hämeen hallinnoima Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin – hanke ja Keskustan 
kyläjohtokunta järjestivät yhdessä Orimattilan kaupungin keskustassa kyläkävelyn 5.6.2012. 
Kävelylle osallistui pienestä sateen uhkasta huolimatta noin 70 henkilöä. Kaikkia nimiä ei ehditty 
saada listaan.  
 
Erityiskiitokset Ritva Nymanille, joka oli korvaamaton apu kyläkävelyn järjestämisessä ja 
tiedottamisessa. Suurkiitos myös orimattilalaisille asiantuntijoille, Alli Hosiaisluoma-Karppiselle, 
Arja Ojalalle, Paula Parkkiselle, Kullervo Hakamaalle, Hannu Rantalalle, Panu Hakamalle ja Timo 
Nymanille, jotka kertoivat meille kävelyllä Orimattilan historiasta ja muista kiinnostavista seikoista. 
Kiitokset Keskustan kyläjohtokunnalle ja kaikille kyläkävelyyn osallistuneille!  
 
Kyläkävelyn yhtenä tarkoituksena oli tehdä löytöretki omaan kaupunkiin. Orimattilan kaupungin 
alueella tutustuimme vanhaan liikekeskustaan, kirkollisten toimintojen alueeseen, vanhoihin 
asuinalueisiin, vanhaan julkisten palveluiden alueeseen, jokiympäristöön sekä kaupungin 
teolliseen historiaan, kotiseutumuseon alueeseen ja pullomuseon sijaintiin. Kaupungissa on paljon 
erilaisia mielenkiintoisia historiaan ja kulttuuriin liittyvä elementtejä. Kaupungin yksi tärkeä 
luontoelementti on sen läpi virtaava Palojoki.  
 
Liikenteen melu häiritsi kävelyn aikana kuuluvuutta. Suuren ryhmän kanssa täytyisi olla 
äänentoistolaitteet. Kävelyn lopuksi kokoonnuimme valtuustosaliin kahveille ja keskustelemaan 
nähdystä, kuullusta ja koetusta. Osa ryhmästä kävi vielä lopuksi tutustumassa Käkelän kaupungin 
osaan.  
 
Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin - hankkeen tavoitteena on tuoda esiin kylien ja kaupunkien 
omaleimaisuutta.  Lisäksi on tavoitteena hyödyntää löytyneitä maisema-, kulttuuri-, tai 
luontoarvoja asukkaiden, kylien ja yritysten toiminnassa. Orimattila tuotti iloisen yllätyksen, sillä 
kaupungissa on paljon nähtävää niin vieraille kuin kaupunkilaisille.  
 
Ensisijaisesti tutustuimme Orimattilan maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaisiin 
rakennettuihin ympäristöihin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Orimattilan keskustan kyläkävelyn maisema-, kulttuuri- ja luontokohteet  

 
Kohde 1. Kylänraitti (Erkontien 
pohjoispää) 

 
Arvot:  
Alue muodostaa kaupungin ensimmäisiä 
liikekeskuksia. Alueella on arkkitehti 
Pinomaan suunnittelema KOP: in toimitalo, 
jossa toimii nykyään Orimattilan sanomat. 
Se on rakennettu vuonna 1955. Tien 
toisella puolella on SYP: in 
tyyppipiirustuksilla rakennettu rapattu 
liike- ja asuinrakennus. Pankkitalon takana 
on kulttuuritaloksi muutettu entinen 
tehdasrakennus. Kohde kertoo liike- ja 
toimitilarakentamisesta 1900- luvun 
puolivälissä.  

 
Muuta huomioitavaa: 
Juhana Heikki Erkko 1849 -1906, oli 
suomalainen runoilija, aforistikko, 
näytelmäkirjailija ja kulttuurivaikuttaja. 
Erkko oli suomalaisuusaatteen kannattaja 
ja vaikutti tarmokkaasti kansanvalistuksen 
piirissä tukien nuorisoseurojen, 
raittiusseurojen ja työväenyhdistysten 
perustamista ja toimintaa. Erkko syntyi 
nykyisen Orimattilan sanomien toimitalon 
paikalla sijainneessa Eerakkalassa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Kohde 2. Kirkkotien miljöö (Erkontien 
pohjoispää) 
 
Arvot:  
Kirkkotien varrella on säilynyt kappale 
perinteistä kirkonkylän raitinvarsiasutusta. 
Pääosa puisista asuin- ja liikerakennuksista 
on peräisin 1800- 1900 lukujen vaihteesta. 
Kirkkotien huomiota herättävin rakennus 
on vuonna 1906 rakennettu Näverin talo, 
joka nyt tunnetaan Anninkammarina. 
Annin kammari toimii tilauskahviona. 
Rakennuksessa on toiminut mm. 
sekatavarapuoti, kahvila, huonekaluliike. 
Pihapiirissä on ollut mylly ja leipomo. Ja 
onpa rakennuksessa valmistettu sota-
aikana myös leikkikaluja.  
 
Toimenpidesuositus:  
Anninkammari tarjoaa mukavan paikan 
pysähtyä kahville reitin varrella. Sopii 
tilauskahviona mahdollisesti ryhmien 
kahvipaikaksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Kohde 3. Orimattilan kirkonseutu 

 
Arvot:  
Orimattilan kirkko ympäristöineen on 
valtakunnallisesti arvokas rakennettu 
kulttuuriympäristö. Alueeseen kuluu mm. 
kirkko, sankarihaudat, hautausmaat, 
kirkkoherranpappila ja seurakuntakoti.  
Kirkko on rakennettu vuosina 1862-1866. 
Kirkko on ristikirkko, johon liittyy vuonna 
1851 rakennettu kellotapuli. Nykyisen 
muotonsa kellotapuli sai 1930-luvulla.  
Pappila on rakennettu vuonna 1884 ja 
seurakuntokoti vuonna 1929.  
 
Toimenpidesuositus: Kohde on hieno ja 
rauhallinen puistoalue keskellä kaupunkia 
ja tarjoaa paljon tutustumiskohteita. Myös 
itse kirkkoon olisi hyvä päästä 
tutustumaan.  

 
Muuta huomioitavaa: Kirkkoa 
ympäröivällä hautausmaalla vietetään 
kesäkuu puolenvälin aikaan 
valtakunnallista luonnonkukkien päivää. 
Alueella on runsaasti luonnonkasveja. 
Alueella voisi järjestää myös kasvikierroksia 
muulloin kuin luonnonkukkien päivänä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Kohde 4. Muistomerkit ja patsaat 
 
Arvot:  
Kuvassa oleva kohde on valkoisten 
muistomerkki, jonka on suunnitellut 
arkkitehti Veikko Kyander. Se on pystytetty 
vuonna 1937. Se sijaitsee seurakuntakodin 
vieressä.  Lisäksi viereisellä hautausmaalla 
sijaitsee Sankari muistomerkki vuodelta 
1948, Karjalaan jääneiden vainajien 
muistomerkki vuodelta 1955, Kaatuneiden 
saksalaisten sankaripatsas (Suomen 
vuoden 1918 sotaan osallistuneiden 
saksalaisten muistomerkki) ja 
Vakaumuksensa puolesta 1918 
kaatuneiden muistomerkki eli ns. 
punaisten muistomerkki. Merkittävä on 
myös kirkon vieressä oleva Suomen 
ensimmäisen pyhäkoulun muistoksi 
pystytetty muistomerkki vuodelta 1954.  

 
Toimenpidesuositus:  
Kirkon ympäristössä on huomattava määrä 
muistomerkkejä. Niihin liittyy paljon 
historian havinaa, joka antaa esim. 
muistomerkkikierrokselle syvyyttää ja 
kerrottavaa. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Kohde 5.  Heinämaan miljöö  
 
Arvot:  
Kirkonkylästä Heinämaalle johtava tienvarsi 
muodostaa koivuistutuksineen 
miellyttävän miljöön entisen 
kunnallissairaalan kohdalla. Nykyisin 
hammashoitolana toimiva kunnansairaala 
on vuodelta 1899. Alueen toiminnot 
liittyvät yhä terveiden huoltoon. Vanhan 
kunnansairaalan vieressä on 1950-luvulla 
rakennetun uuden sairaalan 
yksikerroksinen rapattu talo ja 
kaksikerroksinen rakennus. Tieltä nousevan 
korkean mäen rinteessä sijaitsee 1928 
rakennettu suojeluskuntatalo sekä 1940- 
1950-luvulta oleva entisen emäntäkoulun 
oppilasasuntola. Emäntäkoulu on purettu, 
mutta sen tiilinen navetta on säilynyt 
mäellä. Suurin osa alueen rakennuksista on 
ollut julkisten tai kunnallisten palveluiden 
rakennuksia. 
 
Toimenpidesuositus:  
Alueeseen liittyy merkittävä määrä 
Orimattilan terveyden huollon historiaa. 
Voisiko tätä hyödyntää? Museo? 

 
 

 
 
 
 
Kohde 6. Asevelitien asutus 
 
Arvot:  
Heinämaantien lähettyvillä, Asevelitiellä 
sijaitsee alkuperäisellään säilynyt 
jälleenrakennuskauden pieni asuinalue. 
Rakennusajankohtansa 
omakotitalorakentamiseen liittyen 
rakennukset on sijoitettu suurille tonteille 
nauhamaiseen riviin tien molemmin puolin. 
Pelkistettyä tyyppitaloarkkitehtuuria 
noudattavat talot ovat ulkoasultaan 
alkuperäisellään.  

 
 



 
Kohde 7. Orimattilan kotiseutumuseo  
 
Arvot:   
Orimattilan kotiseutumuseoon on siirretty 
rakennuksia pitäjän eri osista. Museo on 
perustettu tiilisen lainajyvästön ympärille. 
Lainajyvästö on 1800- 1900 -lukujen 
vaihteesta.  

 
Ongelma:  
Vähäinen käyttö, vaikka alue on keskellä 
kaupunkia.  
 
Toimenpidesuositus:  
Kotiseutumuseotoimintaan voivat kuulua 
työnäytökset, käsityönäyttelyt, 
myyntinäyttelyt, lasten tapahtumat ja 
perinnepäivät. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kohde 8. Pullomuseo  
 
Arvot:  
Yksityismuseot ovat mielenkiintoisia 
keräilyharrastuksen myötä syntyneitä 
kokoelmia. Pullomuseo sijaitsee aivan 
kotiseutumuseon vieressä. Kokoelmassa on 
Suomen historiaan liittyvää lasi- ja 
juomahistoriaa. Näytteillä yli 1500 esinettä. 
Museo on avoinna vapunpäivänä klo 10 - 
18 sekä sopimuksen mukaan. 
 
Toimenpidesuositus:  
Kohde on kiinnostava lisä mahdolliselle 
kulttuuripolulle.  

 
 
 
 
 

 
Kohde 9. Palojoki  
 
Arvot:   
Orimattilan keskustan läpi kulkee Palojoki, 
joka laskee Porvoonjokeen. 25 kilometriä 
pitkä joki saa alkunsa Nastolasta. Ennen 
Orimattilaan siihen yhtyvät Heinjoki ja 
Köylinjoki. Hiesu- ja savipohjaisen Palojoen 
syvyys on enimmillään toista metriä. 
Aikoinaan joki on ollut hyvä rapujoki. 
Nykyisin joesta voi saada särkiä, ahvenia, 
haukea ja madetta.  Joen varressa on 
erilaista runsaasti vesikasvillisuutta.  
 
Ongelma: Joen vesi on käyttökelvotonta, 
siinä ei voi uida eikä vettä voi käyttää 
esimerkiksi kasvien kasteluun. 
 
Toimenpiteet:  
Joki tarvitsee kipeästi kunnostamista. 
Kunnostustarvetta on käsitelty alla 
mainitussa julkaisussa.  
 
Lisätietoja nettijulkaisussa: Porvoonjoen 
vesistöalueen yläosan kunnostuksen 
esiselvitys 2012. 

 



 
Kohde 10. Vanha villatehdas  
 
Arvot:  
Vanha villatehdas on nelikerroksinen 
rakennus. Se on tiilirunkoinen ja sen 
kantavat rakenteet ovat teräsbetonia. 
Rakennuksen julkisivut ovat poltettua tiiltä, 
katteena on maalattu pelti. Tehtaan vanhin 
osa valmistui vuonna 1909 ja viimeisin 
laajennus vuonna 1980. Värjäri K. H. Attilan 
vuonna 1882 perustaman tehtaan tiiliset 
rakennukset ovat pääosin 1930-luvulta. 
 
Rakennuksen peruskunto on hyvä lukuun 
ottamatta harvoja julkisivujen ja 
sisäpintojen osia, jotka korjataan nykyajan 
vaatimuksia vastaavalla tavalla. Julkisivu on 
rakennuskaavassa määrätty säilytettäväksi, 
joten kaikki korjaukset tehdään entisen 
tyylin mukaisesti. Kirkonkylän kupeessa 
sijaitseva entinen villatehdas on 
maisemallisesti hallitseva muistuma 
Orimattilan aikoinaan suurimmasta 
teollisuusyrityksestä. Satavuotias 
Kehräämö on vireä ostos- ja viihdekeskus 
hyvällä paikalla Orimattilan keskustassa. 
 
Toimenpiteet: Tehdasalueen piha kaipaa 
suunnittelua ja peruskorjaamista. Pihasta 
voisi saada koko kaupungin yhteisen 
ajanviettopaikan.  
 
 
Kohde 11. Sevilla, Villatehtaan omistajan 
asuinrakennus 
 
Arvot: Kirkonkylän raitin ja Palojoen 
varrella sijaitseva villatehtaan perustaja 
K.H. Attilan asuintalo on vuodelta 1895. 
Arkkitehti Josef Stenbäckin 1895 
suunnittelemassa asuinrakennuksessa 
toimii nykyisin taiteilija Soile Yli-Mäyryn 
Taidelinna. Kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaassa Taidelinnassa on esillä 
kuvataiteilija Soile Yli-Mäyryn maalauksia 
yli 20 vuoden ajalta. Rakennus liittyy 
Villatehtaan alueeseen ja on sen 
läheisyydessä.  



 
 
Kohde 12. Kaupungintalo  
 
Arvot:  
Orimattilan kaupungintalo edustaa 
tyyliltään modernismia. Sen on suunnitellut 
arkkitehti L.E. Hanstén ja se valmistui 
vuonna 1937. Kaupungintalon 
kokonaisvaltainen remontti valmistui 
vuonna 2004. Kohde on kauniilla paikalla 
Palojoen rannassa.  
 
 
 

 
 
 
 

Kohde 13. Kaupungintalon ympäristön 
muistomerkit 
 
Arvot:  
Kaupungintalon ympärillä on monia 
muistomerkkejä. Orimattilan miesten 
taistelupaikat ja sotien muistoristit – taulu 
kaupungintalolla, J.H. Erkon patsas 
kaupungintalon edustalla, Orimattilan 
varsat -monumentti ja Urho Kekkosen 
muistokivi valtion virastotalon edustalla.  
 
Toimenpiteet: Muodostaa 
muistomerkkireitille toisen keskeisen 
pysähtymiskohteen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kohde 14. Käkelän kaupungin osa  
 
Arvot:  
Käkelä oli ennen yksi Orimattilan 
kyläkeskuksista kauppoineen. 
1900-luvun alussa valmistunut, Käkelän 
lounaispuolitse kulkeva junarata vilkastutti 
elinkeinoelämää entisestään, kun toinen 
Orimattilan asemista sijoitettiin Käkelän 
kohdalle. Toinen sijoitettiin Heinämaantien 
läheisyyteen. Radan varrella on säilynyt 
vanhempia pientaloja ja tiilinen 
meijerirakennus 1900-luvun alkupuolelta. 
Meijerin vieressä on suurehko 
kaksikerroksinen asuintalo 1900-luvun 
alusta, jonka ulkoasu tosin on muuttunut. 
Radan länsipuolella sijaitseva teollisuusalue 
sirpaloi radan varren maisemaa. Meijerin ja 
Käkelänraitin välisellä alueella on omakoti- 
ja rivitaloja 1960-1980 -luvulta, jotka 
noudattavat mittakaavaltaan 
alueen pienimittakaavaista rakentamista. 
Meijeristä koilliseen sijaitsevalla 
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. Raitin varrella 
on jäljellä Sipilän kantatila, jonka 1870- 
1880 -lukujen vaihteessa rakennettu 
päärakennus on osa raitinvarsinäkymää. 
Rakennuksen nykyinen asu on 1920-luvun 
puolivälistä. Pihapiiriä rajaavat navetta, 
rakennus sekä luhtiaitta. Raitin lähettyvillä 
luoteessa sijaitsee Orimattilan entinen 
kunnalliskoti, jossa on nykyisin 
vanhainkoti. Rakennus valmistui vuonna 
1924 ja sen on suunnitellut arkkitehti Axel 
Mörne.  Myös Villa Roosa sijaitsee 
Käkelässä. Se on vanha huopatossutehdas 
ja nykyisin rakennuksissa järjestetään 
nykytaiteen näyttelyitä.   
 
Käkelää korjataan koko ajan ja vanha 
asuinalue elää uutta kukoistustaan.  



 
Mahdolliset jatkotoimenpiteet kyläkävelyn jälkeen: 
 

1. Kulttuuripolun suunnittelu ja toteutus kaupunkiin 
- Kaupungissa on runsaasti nähtävää historiasta, rakentamisesta ja kulttuurista 

kiinnostuneille. Kyläkävelyreitti voisi toimia esimerkkinä. Reitin historiasta ja kohteista 
tulee tehdä tarkka selvitys esitettä ja karttaa varten.  

- Polun tulee olla helposti myös yksittäisten tutustujien saavutettavissa, kartat ja selostukset 
nettiin  

- karttaan reitin merkitään mm. museoiden ja yrittäjien yhteystietoja 
- Polkua voidaan tarjota pienille matkailijaryhmille opastettuna. Liikenteen melun takia tulee 

opastuksessa käyttää äänentoistolaitteita. 
- reitit voidaan myös teemoittaa aiheen mukaan ja tehdä niistä kaikille sopivia lyhyitä reittejä  
- Pitempi ja kaiken tiedon ja paikat tarjoava reitti voi toimia vaellusreittinä kaupungin sisällä 
2. Palojoen kunnostus  
3. Kyläkävelyt muissa kylissä 
- myös Orimattilan muista kylistä löytyy kulttuurin, paikallisuuden ja luonnon kohokohtia  

 
Yhteenveto kävelystä ja keskustelutilaisuudesta 5.6.2012 klo 18.00 – 21.00,Orimattila 
 
Asukkaiden toivomuksia:  

- Palojoki saatava kuntoon 
- Orimattilan lähteet kiinnostavat 
- Kalliojärvi ainoa uimapaikka –> rantaan pääsy estetty öisin, EU-ranta ja hyvässä kunnossa  
- Porvoonjoen varrella runsaasti historiallisia kohteita  
- Koululaisille tieto paikallishistoriasta ja Orimattilan kohteista 

• kyläkävely koululaisille ikätason mukaisesti 
• Miten nuoret saataisiin innostettua mukaan kyläkävelyille? 
• Kohteet ylös ja tieto kohteista talteen  
• Vahvuudet esiin 
• Eri kylistä on tehty esitteitä, joita ei ole enää jaossa 
• Ei tehty kunnon karttoja kohteista turisteille 
• Kaikki tieto saatava kokoon ja yhteen paikkaan (kartat, tiedot) 

- Kyläkävelyraporttiin laitetaan suositus, että tieto kerätään ja jaetaan kuntalaisille 
- Nettisivut hyvä tapa jakaa esim. karttoja 
- Mobiilikarttojen hyödyntäminen  
- Mallusjärven ympäristö hyvä kyläkävelyreitti 
- Keiturin kivikallio, mihin liittyy historiaa! hyvä kohde, joka ei ole omassa arvossa kyläläisten 

keskuudessa 
- Matkailusta on ollut esiselvityshanke 
- Orimattilan iltarastit -> tätä voisi hyödyntää, jaetaan tietoa kohteista 
- Opastettu reitti, kiinnostaako orimattilalaisia 

• ei yhtä reittiä vaan useampia 
• erilaisia, eripituisia reittejä, esim. patsasreitti, palojokireitti, Käkelä-reitti, 

taidereitti, maisemareitti, hengellinen reitti, historiareitti, 
• kulttuurimaisemapyöräily 
• Käkelässä suunnitteilla keskustelutilaisuus Käkelän historiasta 

 
 



 
Liite 1. Kyläkävelykartta ©MML 2012 
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