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Orimattila, Villi-Sampolan osayleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Villi-Sampolan 250 hehtaarin laajuinen kaavamuutosalue sijaitsee Orimattilan keskustan
pohjoispuolella. Kaavamuutoksen tavoitteena on lisätä yritysalueita ja linjata uuden yhdystien
sijainti Heinämaantieltä Lahdentielle jatkosuunnittelua varten. Kaavamuutosta on valmisteltu
aiemmin 2013–2014. Lahden museot/Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo lausuu
5.5.2022 päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seuraavaa.
Arkeologinen kulttuuriperintö
Suunnittelualueelta

ei

tunneta

muinaismuistolain

(295/1963)

suojaamia

kiinteitä

muinaisjäännöksiä. On kuitenkin huomattava, että tiedot alueen muinaisjäännöksistä ovat
vanhentuneet. Viimeksi suunnittelualue on ollut osa inventoinnin kohdealuetta 20 vuotta
sitten, vuonna 2002, jolloin painotuttiin esihistoriallisiin (kivikausi) kohteisiin ja ennalta
määriteltyjen mahdollisten historiallisten kohteiden tarkastamiseen (H. Poutiainen 2002:
Arkeologinen kaavainventointi Orimattilassa. Keskusta - Virenoja, Heinämaa - Leitsamaa,
Pennala ja M. Uotila 2002: Porvoonjoen yläjuoksun historiallisten kohteiden inventointi.).
Edellä esitetyn perusteella museo edellyttää, että kaavatyöhön sisällytettävänä selvityksenä
tiedot suunnittelualueen muinaisjäännöksistä saatetaan ajantasalle ja huomioidaan osana
kaavatyötä. Arkeologisen inventoinnin voi tilata haluamaltaan arkeologian toimijalta. Lista
arkeologian alan konsulteista löytyy Museoviraston internet-sivuilta (kohta: Arkeologisten
kenttätöiden

tilaaminen).

Inventoinnin

on

täytettävä

Museoviraston

määrittämät

laatuvaatimukset niin tutkimuksen, dokumentoinnin kuin raportoinninkin osalta. Alueellinen
vastuumuseo valvoo suoritettavia tutkimuksia ja niiden riittävyyttä. Suoritetun inventoinnin
raportti on lähetettävä alueelliselle vastuumuseolle arvioitavaksi.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema
Suunnittelualueelle ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaiksi todettuja
rakennetun kulttuuriympäristön tai maiseman alueita. Aluetta ei ole käsitelty Orimattilan
rakennetun kulttuuriympäristön selvityksessä (Hämeen ympäristökeskus 2005), mutta
alueella sijaitsee historiallisten ilmakuvien ja karttojen perusteella mm. joitakin tilakeskuksia.
Kaavaselostuksessa tulee kuvata alueen rakennettu ympäristö. Tämän pohjalta mahdolliset
paikallisesti arvokkaat tilakeskukset, muut kohteet ja maisemat tulee jatkosuunnittelussa
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selvittää vähintään niiltä osin, joihin kohdistuu muutospainetta. Tämän pohjalta voidaan
arvioida kaavamuutoksen vaikutukset niihin.
Lahden museot / Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo
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