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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1 TUNNISTETIEDOT
Kaavaselostus, joka koskee 19.10.2021 päivättyä ehdotusvaiheen asemakaavakarttaa.
Asemakaava koskee osaa kiinteistöjä 560-871-1-7, 560-871-1-6,
560-418-11-407, 560-418-11-280 ja 560-418-11-329.

1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI
Suunnittelualue sijaitsee Orimattilan keskustassa, Sampolan
teollisuusalueen ja hevoskylän välissä. Suunnittealueena on
junaradan ylityspaikka ja sen lähialueet.

Kuva. Alustava suunnittelualueen rajaus opaskartalla.
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1.3 KAAVAHANKKEEN
TARKOITUS
Väylävirasto on päättänyt käynnistää ratasuunnittelun välillä
Virenoja-Orimattila. Ratasuunnitelmassa on tarkoitus poistaa
junaradan ylittäviä tasoristeyksiä. Orimattilan kaupungin tekninen toimi on käynyt alustavia neuvotteluja Väyläviraston kanssa
Ravitien ns. Huhtasen ylityspaikan säilyttämiseksi paikallisena
kevyen liikenteen ylityspaikkana. Tämä edellyttää asemakaavan
muuttamista.
Asemakaavamuutos sisältää vain liikenteen järjestämiseen varattuja alueita ja virkistysaluetta. Tällä kaavamuutoksella ei puututa
olemassa olevien tonttien rakennusoikeuksiin.

1.4 LIITEASIAKIRJAT
- Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- Liite 2. Luonnospalaute
- Liite 3. Tilastolomake

2.2 ASEMAKAAVAN SISÄLTÖ
Asemakaavamuutoksessa lisätään Lahti-Loviisa rata-alueelle
kevytliikenteen tasoristeys.Viljasiiloille johtava sivuraiteen rataalue poistetaan ja muutetaan katu- ja virkistysalueeksi. Ravitielle
lisätään levike autoliikenteen kääntöpaikaksi.

2 TIIVISTELMÄ
2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET
- Asemakaavan käynnistämisestä on päätetty
kaupunginhallituksen kokouksessa 21.6.2021 § 311.
- Kuulutus vireilletulosta ja osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta 23.6.2021
- Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päätti luonnoksen
nähtäville asettamisesta 24.08.2021 § 9
- kaavaluonnos oli nähtävillä 06.09. - 06.10.2021.
- Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta 19.10.2021 § x.
- Kaupunginhallitus 01.11.2021 § x.
- Kaavaehdotus nähtävillä xx.xx. - xx.xx.xxxx.
- Hyväksymiskäsittely on alkanut Kaupunkikehitys- ja
teknisessä valiokunnassa xx.xx.xxxx § x.
- Kaupunginhallitus xx.xx.xxxx § x.
- kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan xx.xx.xxxx § x
- Lainvoimainen xx.xx.xxxx § x.
Kuva. Tasoristeys Villintieltä kuvattuna, taustalla Ravitie.
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3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 SELVITYS SUUNNITTELU–
ALUEEN OLOISTA
3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Lahti-Loviisa teollisuusraide kulkee Orimattilan keskustaajaman
läpi pohjoisesta etelään. Radan ylitse on taajama-alueella kolme
virallista tasoristeystä.Villintien eteläinen Huhtasen tasoristeys
on ainoa yhä ajoneuvoliikenteen käytössä oleva vanha ylityspaikka.
Radan länsipuolella on Ravitie, joka vie Heinämaantieltä hevoskylään.Villintien yksityistie tulee pohjoisesta radan itäpuolelta
radan yli Ravitielle.Ylityksestä pääsee ajamaan myös suoraan
yhdelle Sampolan yritystontille virkistysalueen läpi.

3.1.2 Luonnonympäristö
Maaperä on suurimmalta osin savea, mäet hiekkamoreenia.
Ennen taajaman kasvua savitasangoilla on ollut laajoja peltoja.
Viimeiset pellot ovat nyt hevoslaitumina tai pusikoitumassa
odottamassa rakentamista. Kaupungin omistamissa metsissä on
tehty harvennushakkuita ja ylispuiden poistoa 2005, sekä korjattu pois laajahko myrskytuho 2013. Radan länsipuolella on kapea
metsäkaistale, jossa kasvaa runsaasti kookkaita haapoja. Muuten
kasvillisuus on varsin tavanomaista sekametsää.Alueella ei ole
luonnonsuojelukohteita tai muita arvokkaita luontokohteita.
Suunnittelualue sijaitsee Ämmäntöyräs-Sikosuo-Tönnö-Untamon tärkeällä pohjavesialueella. Pohjaveden muodostumisalue
jää junaradan länsipuolelle. Kaavamuutosalueen nykyisissä
asemakaavoissa ei ole pohjaveteen liittyviä määräyksiä teollisuustonteille.
Pintavedet valuvat eri reittejä pitkin Porvoonjokeen. Tasoristeyksen eteläpuolelta vedet valuvat Palojoen kautta Porvoonjokeen. Hevoskylän pintavesistä suurin osa kulkeutuu ravirataa
kohden ja sieltä puroa pitkin Lintulan läpi Porvoonjokeen. Pohjoiseen laskevat pintavedet (mm. iso osa Sampolaa) kulkeutuvat
Porvoonjokeen Untamonojan kautta.

3.1.3 Rakennettu ympäristö
Ravitien eteläpäässä on rataa vasten pieni teollisuusalue, jonne
on rakenteilla uusi paloasema. Ravitien länsipuolella on Orimattilan keskusurheilukenttä, kiekkopuisto, lenkkipolkuja yms.
liikuntapuolen palveluita. Näiden pohjoispuolella on Orimattilan
ravirata (harjoituskäytössä), kotieläinpuisto ja viljasiilot. Ravitien
pohjoispäässä on hevoskylän ravivalmennustallit.
Radan itäpuolella on Sampolan teollisuusalue. Sampolassa on
painetta lisärakentamiseen ja sinne on parhaillaan vireillä rakennusoikeutta lisäävä kaavamuutos Messinkitien ja Teollisuustien
väliseen kortteliin. Myös alueen laajentamiselle on tarvetta.
Sampola on merkittävä työpaikka-alue.
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Ote maaperäkartasta (GTK), taustalla pohjakartta.

Ote peruskartasta vuodelta 1964, ylityspaikka näkyy kartalla.
Ravitietä ei vielä ole, samoin puuttuu hevoskylä ja Sampolan teollisuusalue. Kuvan oikeassa alanurkassa näkyy juna-asema.
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Liikenne
Alueen liikenne tukeutuu pääasiassa eteläpuolella olevaan
Heinämaantiehen. Ravitien pohjoispäässä on hevoskylä tarhauksineen, joten Ravitiellä on kielletty läpiajo Hevostielle. Läpiajokiellolla on ollut tarkoitus estää hevoskylän käyttäminen läpiajoreittinä Lahdentielle. Hevostien varrella on mm. hevosklinikka
Orivet, joten nykyinen läpiajokielto ei ole toimiva.
Liikenneverkon nykytilaa ja tulevaisuutta on tarkasteltu laajemmin osana vireillä olevaa Sampolan osayleiskaavamuutosta.
Liikenneselvitys 2020 löytyy kokonaisuudessaan kaupungin
verkkosivuilta osoitteessa https://www.orimattila.fi/palvelut/
kaupunkisuunnittelu/ajankohtaiset-suunnitelmat.

Villintie on yksityistie, joka kiertää lenkin radan itäpuolitse
päätyen Lahdentielle. Ennen kuin Ravitie rakennettiin,Villintie
johti keskuskentän vierestä suoraan kirkolle. Nykyisin Villintien
varrella, radan itäpuolella, on noin 10 asuinrakennusta, joissa
asuu noin 30 eri ikäistä ihmistä. Radan itäpuolella on pari maatilaa, joilta toimitetaan viljaa Orimattilan Viljasiilot Oy:lle radan
länsipuolelle. Radan yli liikutaan myös ravikärryillä raviradalle.
Villinlenkki on nykyisellään suosittu ulkoilureitti lenkkeilijöille.
Siksi tasoristeyksen säilyttäminen edes kevytliikenteen käytössä
on tärkeää. Myös Villintien pohjoisessa tasoristeyksessä pyritään
säilyttämään kevytliikenteen ylitysmahdollisuus, mutta kaava-

Kuva. Tavoiteliikenneverkko Sampolan osayleiskaavatyön ehdotusvaiheen liikenneselvityksestä (WSP 2020)
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suunnittelu ei ole vielä edennyt niin pitkälle. Asemakaavoitus
etenee pohjoisemmaksi vasta kun Villi-Sampolan osayleiskaava
on valmis ja edellytykset osayleiskaavan mukaisen maankäytön
suunnittelemiselle ovat olemassa.
Orimattilan taajama-alueella on tieverkon tasoristeysten lisäksi
käytössä polkuja radan ylitse.Yksi niistä on vanha tienpohja,
muut näyttävät syntyneen jalankulkijoiden ylitystarpeesta.
Hevoskylän valmennuslenkit ovat radan länsipuolella, missä on
myös pitkä hiittisuora.
Kunnallistekniikka
Kunnallistekniikkaa kulkee alueella katulinjoja pitkin. Radan yli
tai ali ei kaavamuutosalueella kulje johtoja tai kaapeleita. Junaradan ja katujen kuivatus on järjestetty avo-ojilla.
Orimattilan kaupungin maaomaisuus vihreällä.

3.1.4 Maanomistus
Kaavamuutosalueella on kolme maanomistajaa: Orimattilan kaupunki, valtio ja Orimattilan Viljasiilot Oy. Teollisuustontit radan
itäpuolella eivät kuulu kaavamuutosalueeseen, mutta muutoksella on suoria vaikutuksia Karirakenne Oy:n tontin kulkuyhteyteen virkistysalueen poikki.

3.2 SUUNNITTELUTILANNE
3.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kuva Ravitieltä tasoristeykseen, taustalla Sampolan teollisuusalue.

Ote voimassa olevasta Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Kaavamuutosalueen sijainti piirretty päälle punaisella ympyrällä.

Valtioneuvosto päivitti valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
14.12.2017. Alueidenkäyttötavoitteiden avulla taitetaan yhdyskuntien ja liikenteen päästöjä, turvataan luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristön arvoja sekä parannetaan elinkeinojen uudistumismahdollisuuksia. Niillä myös sopeudutaan
ilmastonmuutoksen seurauksiin ja sään ääri-ilmiöihin. Asemakaavan tulee edistää tavoitteiden toteutumista.

3.2.2 Maakuntakaava
Orimattilassa on voimassa Päijät-Hämeen maakuntakaava
2014, joka on saanut lainvoiman 14.5.2019. Päijät-Hämeen
maakuntakaavassa suunnittelualue sijaitsee teollisuusalueen
(TP) ja loma- ja matkailualueen (R) välissä. Lahti-Loviisa rata on
merkitty teollisuusraiteena. Siihen liittyy suunnittelumääräys,
että tieliikenne ja ulkoilureitit tulee suunntiella ensisijaisesti
eritasoratkaisuna.
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3.2.3 Yleiskaava
Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Keskusta-Virenoja
osayleiskaava vuodelta 2007. Osayleiskaavassa suunnittelualue
on virkistysaluetta teollisuusalueen (TP) ja hevoskylän (E-1)
välissä. Radan länsipuolella on urheilu- ja virkistyspalveluja (VU)
ja radan itäpuolella lähivirkistysaluetta (VL).
Osayleiskaavassa junarataan kohdentuu vain melu- ja tärinämääräys: Uudet asuinrakennukset on sijoitettava niin etäälle
radasta, että valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista on
saavutettavissa sekä sisätiloissa, että piha-alueilla, eikä asumista
häiritsevää tärinää esiinny.
Alueen pohjoispuolella on vireillä Sampolan osayleiskaavamuutos. Sampolan teollisuusaluetta pyritään laajentamaan pohjavesialueen ulkopuolelle. Kaavamuutokseen liittyy myös uusien
asuntoalueiden osoittaminen Räinänmäen ja Villin alueelle. Tämä
tulee lisäämään radan ylitystarvetta. Kaavamuutos on ollut
luonnoksena nähtävillä 2014, mutta kaavatyö oli keskeytettynä
vuoteen 2020 saakka. Tavoitteena on jatkaa kaavamuutosta
siten, että se olisi valmiina 2022.

Ote Keskusta-Virenoja osayleiskaavasta 2007. Kaavamuutosalueen
sijainti lisätty kartalle keltaisella ympyrällä.

3.2.4 Asemakaavat
Suunnittelualueella on voimassa asemakaavat A44, A53 ja A129.
Asemakaavat ovat vuosilta 1983-2007. Asemakaavassa rata-alueelle ei ole merkitty ylityspaikkaa. Ravitien katualueen katkaisee
Orimattilan Viljasiiloille menevä sivuraiteen rata-alue. Liikenteen
käyttöön varatut alueet katkaisevat osayleiskaavassa näkyvän,
radan ylittävän viherkäytävän.Virkistysalueille ei ole merkitty
ulkoilureittejä.
Radan länsipuolella on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (T-5). Teollisuusraidealueen varaus (LR-1) on tarkoitettu
tämän teollisuusalueen käyttöön.
Vanhoissa rakennuslain aikaisissa asemakaavoissa (ent. rakennuskaavoissa) ei ole pohjaveden suojelumääräyksiä. Hevoskylän
kaavamuutos A129 on tehty 2009, maankäyttö- ja rakennuslain
voimaan tulon jälkeen, ja siinä on viitattu vesilakiin ja ympäristönsuojelulakiin. Öljysäiliöt on sijoitettava rakennusten sisätiloihin tai suoja-altaaseen, jonka tilavuus vastaa varastoitavan öljyn
enimmäismäärää.

3.2.5 Rakennusjärjestys
Orimattilan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan
27.11.2013 ja se täydentää voimassa olevia asemakaavoja niiltä
osin, mitä kaavassa ei ole toisin määrätty.
Ote Sampolan osayleiskaavamuutoksen luonnoskartasta 25.3.2014.
Ravitien kaavamuutosalueen sijainti lisätty kartalle punaisella
ympyrällä.
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3.2.6 Selvitykset ja muut suunnitelmat

A129

A79
A94
A53
A87

A44
A53
A67

A151

Samaan aikaan asemakaavamuutoksen kanssa on vireillä
Väyläviraston ratasuunnitelma ”Virenoja I - Huhtanen,Villintie”. Ratasuunnitelma koskee tasoristeyksiä Virenoja I,Virenoja
II, Koivisto, Ahokas,Villi sekä Huhtanen. Ratasuunnitelmassa
tullaan esittämään miten tasoristeykset voidaan poistaa tai
parantaa, sekä miten liikenne voidaan järjestää rakennettavien
sekä olemassa olevien tieyhteyksien kautta.
Samaan aikaan on vireillä Sampolan osayleiskaavamuutos. Kaavasuunnittelun tueksi on teetetty selvitys liikenteen nykytilasta
ja tavoitteellinen liikenneverkko. Liikenneselvitys 2020 löytyy
kokonaisuudessaan kaupungin verkkosivuilta osoitteessa https://
www.orimattila.fi/palvelut/kaupunkisuunnittelu/ajankohtaisetsuunnitelmat. Ravitieltä Villintielle kulkeva tasoristeys halutaan
pitää jatkossakin osana Orimattilan ulkoilureitistöä.

Kuva. Asemakaava-alueiden rajat ja tunnukset.

Ote ajantasa-asemakaavasta.

Kuva. Raide on rahtiliikenteen käytössä.
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE JA SITÄ KOSKEVAT
PÄÄTÖKSET
Asemakaavan käynnistämisestä on päätetty kaupunginhallituksen kokouksessa 21.6.2021 § 311.

4.2 OSALLISTUMINEN JA
YHTEISTYÖ
4.2.1 Osalliset
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (62 §) osallisia ovat ne
maanomistajat, joiden omistamia alueita kuuluu kaavoitettavaan
alueeseen, sekä ne henkilöt, joiden asumiseen, työntekoon tai
muihin oloihin kaavahanke saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa
suunnittelussa käsitellään.

Tietoa kaavoituksen eri vaiheista saa soittamalla tai käymällä
Orimattilan kaupungin teknisessä palvelukeskuksessa kaupungintalolla, Erkontie 9, puh. (03) 888 111. Osallistumismahdollisuuksista kerrotaan tarkemmin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on selostuksen liitteenä (liite 1).
Kaavan vireilletulosta lähetettiin tiedotekirje radan itäpuolella
olevien kiinteistöjen omistajlle. Luonnosvaiheessa tehtiin toinen
postitus laajemmalla jakelulla.

4.2.4 Viranomaisyhteistyö
Ravitien asemakaavamuutoksesta ei järjestetä erillistä viranomaisneuvottelua (vain yleiskaavoista ja seudullisesti merkittävistä asemakaavoista). Kaavatyö on lähtenyt liikkeelle Väyläviraston käynnistäessä oman ratasuunnitelman, joten Väyläviraston
kanssa tehdään läheistä yhteistyötä koko kaavatyön ajan.

Osallisia Ravitien asemakaavamuutoksessa ovat mm.
• kaava-alueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajat
ja asukkaat
• kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja asukkaat
• Väylävirasto
• Päijät-Hämeen pelastuslaitos
• Päijät-Hämeen maakuntamuseo
• Ympäristöterveyskeskus
• Kymenlaakson Sähkö
• Hämeen ELY-keskus
• Uudenmaan ELY-keskus
• Keskustan aluejohtokunta
• Orimattilan Hevosystäväinseura r.y.
Koska ns.Villintien lenkillä on myös ulkoilukäyttöä, kaavamuutoksessa voi olla osallisia huomattavan kaukana varsinaisesta
suunnittelualueesta.

4.2.2 Vireilletulo
Asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksymisestä on kuulutettu kesäkuussa 2021.

4.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Kaavan vireilletulosta, nähtävillä olosta, hyväksymisestä ja voimaantulosta kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla, kotisivuilla
osoitteessa www.orimattila.fi sekä lehtikuulutuksilla paikallislehdissä. Kaavaluonnos ja kaavaehdotus asetetaan nähtäville
teknisen palvelukeskuksen ilmoitustaululle sekä kaupungin
kotisivuille.
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Kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta pyydetään lausunnot Väylävirastolta, Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta, Päijät-Hämeen
maakuntamuseolta,Ympäristöterveyskeskukselta, Kymenlaakson
Sähköltä, Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskuksilta sekä Keskustan aluejohtokunnalta. Orimattilan kaupungin sisällä varataan
lausunnonantomahdollisuus yhdyskuntatekniikalle, rakennusvalvonnalle, liikuntatoimelle sekä ympäristönsuojelulle.
Hyväksymisaineisto lähetetään tiedoksi Hämeen ja Uudenmaan
ELY -keskuksiin sekä Väylävirastoon.Voimaantullut kaavaaineisto toimitetaan Päijät-Hämeen liittoon sekä Maanmittauslaitokseen ja lisäksi voimaantulosta tiedotetaan mm. kaupungin
rakennustarkastajaa sekä Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskuksia.

4.3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET
Kaavamuutoksella selvitetään edellytyksiä säilyttää Ravitien ja
Sampolan välinen ns. Huhtasen tasoristeys paikallisena kevyen
liikenteen ylityspaikkana. Tavoitteena on suositun ulkoilulenkin
käytön jatkuminen ja säilyttää kevytliikenteelle olemassa oleva
oikotie radan ylitse.

4.4 ASEMAKAAVARATKAISUN
VAIHTOEHDOT

LU
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Paikalle ei voi suunnitella uutta ajoneuvoliikenteen tasoristeystä. Kaavan luonnosta valmistellessa on saatu palautetta
alueen asukkailta ja yrittäjiltä. Jalankulkuyhteyden säilyttäminen
on kaikille yhteinen tavoite. Autojen kääntöpaikan sijaintia on
selvitelty useaan vaihtoehtoiseen paikkaan. Kaavaluonnoksessa
esitettiin Ravitien katkaisua, mutta palautteen perusteella on
tullut ilmi, että sille ei ole tarvetta. Ehdotusvaiheessa Ravitie siis
jatkuu Hevoskylään, mutta radanylityksen kohdalle pyritään joka
tapauksessa saamaan kääntymispaikka.

S

4.5. LUONNOSPALAUTE
Kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 06.09. - 06.10.2021.
Nähtävillä olon aikana ei saatu yhtään lausuntoa. Mielipiteitä tuli
kahdeksalta eri taholta. Mielipiteissä oli allekirjoittajia 1-14.
Palautteesta suurin osa koski Väyläviraston ratasuunnitelmaa.
Suurin osa palautteesta vastusti tasoristeysten poistamista.
Palaute on toimitettu Väylävirastolle.
Palautteen suuresta määrästä johtuen se julkaistaan omana
liitetiedostona. Palautteesta on poistettu sellaiset henkilökohtaiset viittaukset, joita ei voi julkaista verkossa. Kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan ja kaupunginhallituksen jäsenillä
on käytössään alkuperäiset palautteet niissä kokouksissa, joissa
päätöksiä tehdään.

Ote asemakaavamuutoksen luonnoskartasta.
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Luonnosvaiheessa Ravitietä esitettiin katkaistavaksi hevoskylän valmentajien aloitteesta. Kirjallisessa palautteessa Ravitien
katkaisua vastusti suurin osa hevoskylän yrittäjistä, joten Ravitie
säilytetään ajoväylänä. Turhaa hevoskylän läpiajoa pyritään
vähentämään uudella kääntöpaikalla, tielinjauksen muutoksella,
liikennemerkeillä yms. teknisillä ratkaisuilla.
Rataverkon suunnittelu, kehittäminen ja ylläpito kuuluvat
Väylävirastolle. Ratasuunnitelmaa ohjaa ratalaki. Orimattilan
kaupunginvaltuusto päättää asemakaavoista ja kaavoitusta ohjaa
maankäyttö- ja rakennuslaki. Kaupunginvaltuusto voi päättää
sellaisen tieyhteyden rakentamisesta, joka alittaa tai ylittää
junaradan eritasossa. Nykyisten tasoristeyksien säilyttämisestä,
muuttamisesta tai poistamisesta päättää Väylävirasto ja Traficom.
Palautteessa tuli monin tavoin esille liikkumistarve radan yli.
Vaikka nyt vireillä olevalla kaavamuutoksella pyritään säilyttämään vain kevytliikenteen ylitysmahdollisuus, palautteen määrä
korostaa hankkeen tarpeellisuutta.

Havainnekuva luonnoksesta.
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5 ASEMAKAAVAN
KUVAUS
5.1 KAAVAN RAKENNE
Muutokset koskevat vain rata-, katu- ja virkistysalueita.Viljasiilojen käytössä ollut rata-aluevaraus pistoraidetta varten
on poistettu kokonaan. Ravitien katualue jatkuu Hevoskylään,
mutta siinä on varaus kääntöpaikalle. Rata-alueen ylitse on merkitty kevytliikenteen eritasoristeyksen mahdollistava merkintä
(e). Raviradan suunnassa olevaa virkistysaluetta on levitetty
kääntöpaikalle saakka.

5.1.1 Mitoitus
Asemakaavamuutoksen pinta-ala on noin 0,6 ha. Kaavamuutosalue ei sisällä rakennusoikeutta ennen kaavamuutosta tai sen
jälkeen.
Tilastolomake on kaavaselostuksen liitteenä 3.

5.2 ALUEVARAUKSET

Ote kaavaehdotuksesta 19.10.2021

Rautatiealue
Rautatiealueen pinta-ala säilyy nykyisellään. Rautatiealueelle on
lisätty kevyen liikenteen ylitystä osoittava merkintä. Kohteen
tarkempi suunnittelu ja toteuttaminen tehdään yhteistyössä
Väyläviraston kanssa. Sivuraiteen varaus on poistettu.
Katualue
Ravitien katualuetta levennetään radan ylityskohdassa siten, että
siihen mahtuu kääntöpaikka raskaillekin ajoneuvoille.
Lähivirkistysalue
Pieni nurkka pistoraidevarauksesta muuttuu osaksi viereistä
virkistysaluetta.

Havainnekuva yhdestä mahdollisuudesta toteuttaa kääntöpaikka.
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5.3 KAAVAN VAIKUTUKSET
Tässä kaavaselostuksessa arvioidaan
kaavamuutoksen mahdollisia vaikutuksia
liikenneyhteyksiin, yhdyskuntarakenteeseen sekä taajamakuvaan. Kaavahankkeen yhteydessä ei arvioida Väyläviraston
ratasuunnitelman vaikutuksia, vaan kaavamuutoksen osuutta ratasuunnitelman
kokonaisuudessa.

Kuvat. Liikennettä Ravitiellä.

5.3.1 Vaikutukset liikenteeseen ja kevyen
liikenteen verkostoon
Nykyisessä asemakaavassa ei ole katua tai ulkoilureittiä junaradan ylitse. Asemakaava on vuodelta 1985. Ajoneuvoliikenteeseen tulee muutoksia Väyläviraston ratasuunnitelman toteuttamisen myötä.
Villintien suunnasta tuleva ajoneuvoliikenne ohjataan jatkossa
Sampolan poikki Heinämaantielle. Muutos pidentää ajomatkaa
noin 600 metriä Orimattilan keskustan suuntaan ajettaessa.
Vastaavasti liikenneturvallisuus paranee merkittävästi, kun uusi
reitti on valaistu, päällystetty, osin eriytetty kevytliikenteestä ja
radan ylitys tapahtuu puomiristeyksessä.
Villintien eteläinen haara säilyy kevytliikenteen käytössä. Kaavamuutos mahdollistaa nykyisten kulkureittien säilymisen, eikä
jalankulkijoiden tarvitse kiertää autojen tavoin Sampolan kautta.
Kaavamuutoksella ei voida vaikuttaa Villintien pohjoisempaan
tasoristeykseen. Sen tasoristeyksen sulkeminen katkaisee
nykyisen Villinlenkin. Lenkki on tarkoitus saada kevytliikenteen
käyttöön, kun kaavoitus ja maankäyttö etenee alueelle (ks.
Villi-Sampolan liikenneselvitys 2020 https://www.orimattila.fi/
palvelut/kaupunkisuunnittelu/ajankohtaiset-suunnitelmat)
Asemakaavan valmisteluvaiheessa Ravitien katkaisemisesta tuli
aloite hevoskylän yrittäjiltä. Kuitenkin asemakaavan luonnoksesta Hevoskylästä tuli myös palautetta Ravitien katkaisemista vastaan. Tästä syystä on katsottu tarpeelliseksi säilyttää katuyhteys.
Asiattoman kulun estämiseksi kaavasehdotuksessa varaudutaan
kääntöpaikalla. Lisäksi kulkua voidaan rajoittaa liikennemerkein.
Ratkaisu ei estä asiatonta kulkua alueelle, mutta se parantaa
alueen liikkumisturvallisuutta erityisesti jalankulkijoille, pyöräilijöille ja hevosille.

Kuva. Käytöstä poistunut pistoraide, Ravitie näkyy oikealla.

5.3.2 Vaikutukset luonnonympäristöön
Asemakaavalla ei ole vaikutuksia luonnonympäristöön.
Pohjavesivaikutukset
Kun tasoristeys muuttuu vain kevytliikenteen käyttöön, vähenee
onnettomuuksien riski ja erityisesti riski öljyvahinkojen sattumiseen.

A208 EHDOTUKSEN KAAVASELOSTUS
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5.3.3.Vaikutukset yritystoimintaan
Sampolassa vain yhdellä asemakaavatontilla on suora yhteys
Villintielle. Tontin tosiasiallinen kulkuyhteys on Pronssitieltä
ja se on jo nykyisellään käytössä.Yritystontti on aidattu, joten
jalankulun ja pyöräilyn ohjaaminen radan yli ei tule lisäämään
tontin läpikulkua.
Radan itäpuoli ei kuulu kaavamuutosalueeseen. Itäpuolella on
virkistysaluevaraus, jonka kautta olisi mahdollista rakentaa uusi
kevytliikenteen yhteys ylityspaikalta Messinkitielle. Tämä parantaisi merkittävästi (Koivulan ja Lintulan suunnasta) Sampolassa
työssä käyvien mahdollisuuksia hyödyntää radan ylitystä jalan tai
polkupyörällä.
Ravitien länsipuolella on Orimattilan Viljasiilot Oy:n teollisuustontti. Tontin pohjoispäässä on vielä runsaasti rakennusoikeutta
käyttämättä. Ravitien kääntöpaikka on sijoitettu kaavamuutoksessa tontin pohjoispuolelle, jotta tarvittaessa teollisuustontista
voidaan lohkaista uusi rakennuspaikka.

5.4 YMPÄRISTÖN
HÄIRIÖTEKIJÄT
Alueella ei ole merkittäviä ympäristön häiriötekijöitä. Junaradan
melu ja tärinä on kovaa, mutta niin satunnaista ja lyhytaikaista,
että se ei vaikeuta alueen käyttöä virkistys- tai valmennustoimintaan.

Kuva. Radan tasoristeys 2021.

16

A208 EHDOTUKSEN KAAVASELOSTUS

5.5 KAAVAMERKINNÄT JA
–MÄÄRÄYKSET
Kaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty kokonaisuudessaan
kaavakartalla.

5.6 NIMISTÖ
Asemakaavalla ei osoiteta alueelle uutta nimistöä.

6 ASEMAKAAVAN
TOTEUTUS
Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa, kun kaavamuutos
on saanut lainvoiman. Radan ylityspaikan suunnittelu ja toteutus
tehdään yhteistyössä Väyläviraston kanssa. Ajoneuvoliikennettä
Villintiellä ei voida katkaista ennen kuin korvaava yhteys Sampolan kautta on käytettävissä.
Asemakaavan toteutusta seurataan Orimattilan kaupungin
kaavoituksen, rakennusvalvonnan sekä yhdyskuntatekniikan
yhteistyönä.

A208 Ravitien asemakaavamuutos
OSALLISTUMIS- JA
ARVIOINTISUUNNITELMA

Hyväksytty 23.6.2021

A208 Ravitien asemakaavamuutos
Asia 268/10.02.03/2021

Alkuperäiset Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) säännökset löytyvät
muun muassa osoitteesta www.finlex.fi
Kaikki vireillä olevien kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat
ovat saatavilla Orimattilan kaupungin kaavoitustoimesta, Erkontie 9,
tai kaupungin kotisivuilta osoitteesta
https://www.orimattila.fi/palvelut/kaupunkisuunnittelu/
ajankohtaiset-suunnitelmat

Kaavan laatijat

Kaavoitusinsinööri Heikki Pitkänen
Kaavoituspäällikkö Suvi Lehtoranta
Yhteystiedot

Orimattilan kaupunki, Tekninen toimiala
Kaupungintalo 2. krs. Erkontie 9
Postiosoite PL 46, 16301 Orimattila
Puhelin 03 888 111 (vaihde)
www.orimattila.fi
Maankäyttö

Kaavoituspäällikkö Suvi Lehtoranta
Kaavoitusinsinööri Heikki Pitkänen
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@orimattila.fi
Kaupungin kirjaamo: kirjaamo@orimattila.fi
Ratasuunnittelu

Väylävirasto, projektipäällikkö Aki Hämäläinen
etunimi.sukunimi@vayla.fi
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040 5155 183
044 7813 624

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan, miten osalliset voivat osallistua ja
vaikuttaa asemakaavan laadintaan sekä miten asemakaavan vaikutuksia on tarkoitus
arvioida. Lisäksi tässä suunnitelmassa esitetään pääpiirteittäin kaavatyön tarkoitus ja
tavoitteet sekä kaavatyön lähtötilanne ja kaavan laadinnan eri työvaiheet.
Osallistuminen ja vaikutusten arviointi suunnitellaan jokaista kaavaa varten erikseen. Tämä suunnitelma on laadittu Ravitien kaavamuutoksen tarpeisiin. Kaavamuutos liittyy ratasuunnitelmaan, joka on samaan aikaan vireillä Väyläviraston toimesta.
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:ssä säädetään osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on virallinen asiakirja, joka määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten arvioinnissa noudatettavat osallistumisen
ja vuorovaikutuksen periaatteet ja tavat sekä kaavan vaikutusten arvioinnin menetelmät.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavatyön ajan Orimattilan kaupungin kaavoitustoimessa sekä kunnan
internet-sivuilla. Suunnitelmaa voidaan päivittää tarpeen mukaan työn edetessä.
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ASEMAKAAVAN PERUSTIEDOT
Suunnittelualueen sijainti

Kaavoitustehtävän määrittely ja tarkoitus

Suunnittelualue sijaitsee Orimattilan keskustassa, Sampolan
teollisuusalueen ja hevoskylän välissä. Suunnittealueena on
junaradan ylityspaikka ja sen lähialueet.

Väylävirasto on päättänyt käynnistää ratasuunnittelun välillä
Virenoja-Orimattila. Ratasuunnitelmassa on tarkoitus poistaa
junaradan ylittäviä tasoristeyksiä. Orimattilan kaupungin tekninen toimi on käynyt alustavia neuvotteluja Väyläviraston kanssa
Ravitien ns. Huhtasen ylityspaikan säilyttämiseksi paikallisena
kevyen liikenteen ylityspaikkana. Tämä edellyttää asemakaavan
muuttamista.

Asemakaavamuutos koskee kiinteistöjä 560-871-1-7, 560-8711-6, 560-418-11-407, 560-418-11-280 ja 560-418-127-12.
HUOM.
Kaavamuutoksella ei olla sulkemassa ylityspaikkaa, vaan se
tapahtuu Väyläviraston ratasuunnitelman puitteissa. Ajoneuvoliikenne tulee lakkaamaan, kun korvaava ajoyhteys Sampolaan on rakennettu. Kaavamuutoksella pyritään säilyttämään
ylitysmahdollisuus kevyelle liikenteelle.

Asemakaavan rajaus tarkentuu kaavatyön edetessä. Lähtökohtaisesti kaavamuutos tulee sisältämään vain liikenteen järjestämiseen varattuja alueita ja virkistysaluetta. Tällä kaavamuutoksella ei vähennetä virkistysalueita tai anneta rakennusoikeutta.

Kuva. Suunnittelualueen sijainti opaskartalla
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Nykytilanne
Radan länsipuolella on Ravitie, joka vie Heinämaantieltä hevoskylään. Ravitieltä itään kulkee junaradan ylitse vanha yksityistie,
Villintie.Ylityksestä pääsee ajamaan myös suoraan yhdelle
Sampolan yritystontille virkistysalueen läpi.

Maakuntakaava
Päijät-Hämeen maakuntakaavassa suunnittelualue sijaitsee
teollisuusalueen (TP) ja loma- ja matkailualueen (R) välissä.
Lahti-Loviisa rata on merkitty teollisuusraiteena. Siihen liittyy
suunnittelumääräys, että tieliikenne ja ulkoilureitit tulee suunntiella ensisijaisesti eritasoratkaisuna.

Yleiskaava
Aluella on voimassa oikeusvaikutteinen Keskusta-Virenoja
osayleiskaava vuodelta 2007. Osayleiskaavassa suunnittelualue
on virkistysaluetta teollisuusalueen (TP) ja hevoskylän (E-1)
välissä. Radan länsipuolella on urheilu- ja virkistyspalveluja (VU)
ja radan itäpuolella lähivirkistysaluetta (VL).
Osayleiskaavassa junarataan kohdentuu vain melu- ja tärinämääräys: Uudet asuinrakennukset on sijoitettava niin etäälle
radasta, että valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista on
saavutettavissa sekä sisätiloissa, että piha-alueilla, eikä asumista
häiritsevää tärinää esiinny.
Ote Maanmittauslaitoksen ortokuva + kiinteistörajat, rakennukset

Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta 2014

Ote Keskusta-Virenoja osayleiskaavasta 2007

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA A208
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Asemakaavat
Suunnittelualueella on voimassa asemakaavat A44, A53, A79 ja
A129. Asemakaavat ovat vuosilta 1983-2007. Asemakaavassa
rata-alueelle ei ole merkitty ylityspaikkaa. Ravitien katualueen
katkaisee Orimattilan Viljasiiloille menevä sivuraiteen rata-alue.
Liikenteen käyttöön varatut alueet katkaisevat osayleiskaavassa
näkyvän, radan ylittävän viherkäytävän.Virkistysalueille ei ole
merkitty ulkoilureittejä.
Radan länsipuolella on hevoskylä (E-6 ja E-8) ja teollisuusalue
(T-5). Radan itäpuolella on teollisuusalueita (T-1, T-2).

Maanomistus suunnittelualueella
Kaavamuutosalueella on kolme maanomistajaa: Orimattilan
kaupunki, valtio ja Orimattilan Viljasiilot Oy. Teollisuustontit
radan itäpuolella eivät kuulu kaavamuutosalueeseen, mutta
muutoksella on suoria vaikutuksia Karirakenne Oy:n tontin
epäviralliseen kulkuyhteyteen.

Ote ajantasa-asemakaavasta.

Valokuva ylityspaikalta lännestä itään, puiden takana Sampola.

Orimattilan kaupungin maaomaisuus vihreällä.
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OSALLISTUMINEN SUUNNITTELUUN
Osalliset
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (62 §) osallisia ovat ne
maanomistajat, joiden omistamia alueita kuuluu kaavoitettavaan
alueeseen, sekä ne henkilöt, joiden asumiseen, työntekoon tai
muihin oloihin kaavahanke saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa
suunnittelussa käsitellään.
Osallisia Ravitien asemakaavamuutoksessa ovat mm.
• kaava-alueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajat
ja asukkaat
• kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja asukkaat
• Väylävirasto
• Päijät-Hämeen pelastuslaitos
• Päijät-Hämeen maakuntamuseo
• Ympäristöterveyskeskus
• Kymenlaakson Sähkö
• Hämeen ELY-keskus
• Uudenmaan ELY-keskus
• Keskustan aluejohtokunta
• Orimattilan Hevosystäväinseura r.y.
Koska ns.Villintien lenkillä on myös ulkoilukäyttöä, kaavamuutoksessa voi olla osallisia huomattavan kaukana varsinaisesta
suunnittelualueesta.

Viranomaisyhteistyö
Ravitien asemakaavamuutoksesta ei järjestetä erillistä viranomaisneuvottelua (vain yleiskaavoista ja seudullisesti merkittävistä asemakaavoista). Kaavatyö on lähtenyt liikkeelle Väyläviraston käynnistäessä oman ratasuunnitelman, joten Väyläviraston
kanssa tehdään läheistä yhteistyötä koko kaavatyön ajan.
Kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta pyydetään lausunnot Väylävirastolta, Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta, Päijät-Hämeen
maakuntamuseolta,Ympäristöterveyskeskukselta, Kymenlaakson
Sähköltä, Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskuksilta sekä Keskustan aluejohtokunnalta. Orimattilan kaupungin sisällä varataan
lausunnonantomahdollisuus yhdyskuntatekniikalle, rakennusvalvonnalle, liikuntatoimelle sekä ympäristönsuojelulle.
Hyväksymisaineisto lähetetään tiedoksi Hämeen ja Uudenmaan
ELY -keskuksiin sekä Väylävirastoon.Voimaantullut kaavaaineisto toimitetaan Päijät-Hämeen liittoon sekä Maanmittauslaitokseen ja lisäksi voimaantulosta tiedotetaan mm. kaupungin
rakennustarkastajaa sekä Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskuksia.

ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHE
(MRL 62-63 §, MRA 30 §)
Kaava kuulutetaan vireille kaupungin ilmoitustaululla, kotisivuilla sekä paikallislehdissä Orimattilan Sanomat ja Orimattilan
Aluelehti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan
nähtäville samalla kuulutuksella. Osallinen voi antaa palautetta
osallistumis- ja arviontisuunnitelmasta kaavan laatijalle koko
kaavaprosessin ajan.
Elinvoima- ja tekninen valiokunta päättää kaavaluonnoksen
nähtäville laittamisesta. Luonnos kuulutetaan nähtäville vähintään 30 päiväksi. Luonnokseen sisältyy kaavamuutoskartta
ja kaavaselostus. Luonnoksesta voi jättää mielipiteitä, lisäksi
viranomaisilta ja yhteisöiltä pyydetään lausuntoja.

EHDOTUSVAIHE (MRL 65 §, MRA 27 JA 32 §)
Kaavaehdotus laaditaan saadun palautteen pohjalta. Kaavaehdotuksen osia ovat kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen
sekä kaavaselostus (sekä päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma). Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen
nähtäville vähintään 30 päiväksi.
Kaavaehdotuksen ollessa julkisesti nähtävillä voi osallinen
tehdä kaavasta kirjallisen muistutuksen. Eri viranomaisilta ja
yhteisöiltä pyydetään lausuntoja. Kaavan laatija käsittelee jätetyt
muistutukset ja lausunnot, sekä laatii vastineet näihin. Mikäli
kaavaehdotukseen tehdään muistutusten ja lausuntojen pohjalta
oleellisia muutoksia, muokattu ehdotus tulee asettaa uudelleen
nähtäville.

HYVÄKSYMISVAIHE
(MRL 67 §, MRA 37 § JA 200 §)
Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan sekä vastineet annettuihin
lausuntoihin ja muistutuksiin. Kaavan hyväksymispäätöksestä
ilmoitetaan niille, jotka ovat sitä kaavaehdotuksen nähtävillä ollessa kirjallisesti pyytäneet. Hyväksymispäätöksestä voi
valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeuden
päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Mikäli
hyväksymispäätöksestä ei valiteta, kaava tulee lainvoimaiseksi ja
siitä kuulutetaan erikseen.
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TIEDOTTAMINEN
Kaavan vireilletulosta, nähtävilläolosta, hyväksymisestä ja voimaantulosta kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla, kotisivuilla
(www.orimattila.fi) sekä paikallislehdissä Orimattilan Sanomat
ja Orimattilan Aluelehti.Virallisten kuulutusten lisäksi vireille
tulosta tiedotetaan kirjeitse radan itäpuolella Villintien varrella
asuvia. Osoitetietoina käytetään Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteriin ilmoitettuja yhteystietoja.
Jos osallinen jättää kaavaehdotuksesta muistutuksen, voi samalla
antaa omat yhteystietonsa ja pyytää saada kaavan hyväksymispäätöksen tiedokseen.
Väylävirastolla on samaan aikaan vireillä ratasuunnitelma tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi välillä Virenoja I -Huhtanen.Väylävirasto kuuluttaa suunnitelman etenemisestä omilla
verkkosivuillaan osoitteessa
https://vayla.fi/tietoa-meista/ajankohtaista/kuulutukset

SELVITETTÄVÄT
VAIKUTUKSET
Asemakaavamuutoksen mahdollisia vaikutuksia liikenneyhteyksiin, yhdyskuntarakenteeseen sekä taajamakuvaan arvioidaan
suunnittelutyön edetessä. Kaavahankkeen yhteydessä ei arvioida
Väyläviraston ratasuunnitelman vaikutuksia, vaan kaavamuutoksen osuutta ratasuunnitelman kokonaisuudessa.

KAAVAHANKKEEN
AIKATAULU
Aloitus- ja valmisteluvaihe
Asemakaava kuulutetaan vireille kesällä 2021. Asemakaavan
luonnos asetetaan nähtäville alkusyksystä 2021.

Ehdotusvaihe
Kaavaehdotus laaditaan loppuvuodesta 2021.Valiokunnasta
kaavaehdotus etenee kaupunginhallitukseen, joka päättää kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta.

Hyväksymisvaihe
Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset käsitellään
vuodenvaihteessa 2021-2022. Kaavamuutos on tarkoitus saada
hyväksyttyä helmikuuhun 2022 mennessä. Kaavamuutoksen
hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.
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A208 Ravitien asemakaavamuutos
Asia 268/10.02.03/2021

LUONNOSPALAUTE
Kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 06.09. - 06.10.2021. Alla kooste saadusta palautteesta. Palaute on
toimitettu Väylävirastolle, joka vastaa ratasuunnittelusta (tasoristeysten poistamisesta). Kaavaluonnokseen
kohdistuvasta palautteesta johtuen Ravitien katualueen katkaisemisesta on luovuttu ja Ravitie jatkuu nykyisellään
radan länsipuolella. Tämä dokumentti on Ravitien kaavamuutoksen selostuksen liite.

Mielipide 01
HUOM: mielipiteestä on poistettu paljon yksityisyyden suojan piiriin liittyvää sisältöä, jota ei voi julkaista
netissä.
On selvää, että vartioimattomat tasoristeykset alueelle aiheuttavat kohtuutonta turvattomuutta: turhia
kuolemia sekä aineellisia vahinkoja. Seuraavassa lista pelkästään kuluvana vuonna 2021 sattuneista
tasoristeysonnettomuuksista Suomessa. On selvää, että Virenojan tasoristeykset (Onnelantie,
Koivistonpolku, Ahokas ja Villintie) ovat vaarallisia ja ne täytyy poistaa pikaisesti. Maanviljely alueella on
niin pienimuotoista, että sen vuoksi on kohtuutonta vaarantaa satojen ihmisten (mm. koululaisten) henki.
+
Virenojan vaaralliset tasoristeykset (Onnelantie, Koivistonkuja ja Ahokas) on poistettava Väyläviraston
suunnitelman mukaisesti v. 2022. Tasoristeysten poistoa vastustaa joku pienviljelijä. Ko viljelijöiden
peltojen tuotanto on niin vähäistä, että sen perusteella ei voi ihmishenkiä vaarantaa enää tulevaisuudessa.
Emme halua, että Virenojalla sattuisi tasoristeysonnettomuus. Ihmishenki on tärkeämpi kuin muutaman
hehtaarin viljely. Virenojalta on saatava tasoristeykset pois!
Suomessa on kuluvana vuonna 2021 jo sattunut 5 tasoristeysonnettomuutta, linkit alla:
(linkkejä Iltalehden uutisiin)
+
2013‐2017 kuoli Suomessa 27 ihmistä tasoristeysturmissa (linkki). Kuolemaan johtaneita
tasoristeysonnettomuuksia sattuu edelleen, etenkin vartioimattomissa tasoristeyksissä. Vuosittain sattuu
30‐35 onnettomuutta vartioimattomissa tasoristeyksissä. Virenojan kaikki tasoristeykset ovat
vartioimattomia.
Tasoristeysten poistoon haluaisin vielä tuoda esille mm. tämän, jo vuonna 2006 kirjoitetun artikkelin, jossa
on hyvin selkeä siloisen Ratahallintokeskuksen ylijohtajan, Ossi Niemimuukon toteamus: "Paras vaihtoehto
turvallisuuden kannalta on tasoristeyksen poistaminen kokonaan. Toisaalta riskejä voidaan vähentää myös
asentamalla turvalaitteita, parantamalla risteysoloja ja valistamalla ihmisiä." (linkki)
Tasoristeysten turvallisuus on Suomessa ollut siis jo vuosikymmeniä tarkastelun alla. Mielestäni nyt on
oikea hetki poistaa Virenojalla sijaitsevat historiaan kuuluvat, täysin turhat ja vaaralliset tasoristeykset,
jotka aiheuttavat kohtuutonta turvallisuusvajetta asuinsijoillamme. Haluamme elää turvallisessa
ympäristössä. Ei voi olla niin, että yksi pienviljelijäperhe voi Virenojalla estää kuolemanvaarallisten
tasoristeysten poistamisen.
+
Hyödyt Virenojan tasoristeysten poistamisesta ovat kiistattomat:
Virenojan alueen turvallisuus paranee, kun a) kuolemaan johtavien junaturmien mahdollisuus poistuu ja b)
hupiralli loppuu
Virenojasta tulee viihtyisämpi asuinalue: a) lapsetkin uskaltaa kulkea tiellä ja b) alue rauhoittuu kun
automäärä vähenee
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Junaliikenne sujuvoituu ja on luotettavampaa myös tulevaisuudessa
‐‐
Asuinympäristön turvallisuuden mahdollistaminen poistamalla vaaratekijät ei ole koskaan kohtuutonta. Jos
tasoristeyksiä ei poisteta, alueelle jää kohtuuton ja turha turvallisuusvaje. Tasoristeykset ovat
menneisyyden jäänteitä, ja vaikeuttavat elämää.
‐mm. koululaisia ja iäkkäitä henkilöitä ylittää päivittäin tasoristeyksiä
‐pimeän aikaan autojen valot, katuvalot & pihojen valot sekoittuvat junan valoihin
+
Tässä muutosprosessissa myös meidän perheen (ja monen muun) kulkureitit tulee muuttumaan, kun esim.
Onnelantien ylittävä tasoristeys poistuu. Mutta en vastusta niitä muutoksia. Päinvastoin, ymmärrän hyvin,
että kun Virenojan tasoristeykset poistetaan, se on toimiva ratkaisu. Se on myös turvallisin ratkaisu.
On huomioitava, että suuri tasoristeyskuolemien määrä vaikuttaa vahvasti siihen, että Väylävirasto
nimenomaan ja ensisijaisesti hakee tasoristeysten poistoilla sitä turvallisuutta. Turvallisuusvaatimukset
muuttuvat, ja yhteiskunnan velvoitteet + veronmaksajien oikeus saada turvallisuutta on tänä päivänä
erilainen kuin 50 vuotta sitten. Yksi pienviljelijä ei voi ajella traktorillaan yleisen
liikenneturvallisuusvaatimuksen yli. YLEINEN ETU lienee tärkeämpää kuin yhden
pienviljelijäperheen elämänmuodon ennallaan säilyttäminen ikuisesti.
Muutos on pysyvää, ja kaikki me ihmiset joudumme sopeutumaan muutoksiin.
Vastaus: Palaute koskee ratasuunnitelmaa ja on toimitettu Väylävirastolle kokonaisuudessaan.
Mielipide 02
Olisikohan nyt syytä selvittää tarkemmin mikä on tämän radan tulevaisuus.
Kuka sitä tarvitsee oikeasti kun nytkään ei ole junaa kulkenut heinä‐elokuussa paitsi museojuna toissa
viikolla. Radalla on painorajoitus ja siinä ei voi nykyisellään kulkea edes samat junapainot kuin pääradoilla
tai yleensä joilla on tavaraliikennettä. Rata on nykyisellään käyttöikänsä päässä n. kymmenen vuoden
päästä. Näillä tasoylikäytävien poistolla Virenoja‐Orimattila välillä ei ole mitään järkeä kun rataa on Lahteen
ja Loviisaan päin paljon enemmän ylikäytävineen. Rata tullaan laittamaan rullalle muutaman vuoden
jälkeen niin tämä investointi on täysin järjetöntä hommaa. Kaupungin pitäisi nyt ihan oikeasti selvittää
radan tulevaisuus ennen mitään hätiköityjä toimia.
Radan liikennettä yli 30 v. seurannut ja kuunnellut.
+
Tasoylikäytävien poisto Orimattilan‐Virenojan väliltä on täysin tarpeetonta.
Lahti‐Loviisa välillä on 105 tasoylikäytävää niin mitä oleellista parannusta tuo 5 tasoristeyksen poisto?
Mikäli Väylävirasto olisi toiminut omien teettämiensä selvitysten mukaisesti (vtt‐r‐11230‐06 ja Väylävirasto
35/2020). Teettämissään selvityksissä on annettu selvät toimenpideohjeet joilla turvallisuutta voidaan
parantaa tasoylikäytäviä sulkematta. Selvitysten mukaisia töitä ei ole toteutettu.
Väyläviraston julkaisussa 35/2020 todetaan hyvin selkeästi: ”Rataosan kuljetukset ovat tällä hetkellä lähes
yksinomaan kivihiilikuljetuksia Venäjältä Loviisan satamaan laivattavaksi.” Tarvitaanko tällaisia kuljetuksia?
Näiden takia pitää Orimattilan asukkaiden päivittäistä elämää ja ammatteja hankaloittaa? Mikäli VTT:n
selonteon toimenpiteet olisi tehty niin asiat olisi kunnossa. Kysymys siitä ajaako VR ylikuormilla
Väyläviraston ylläpitämillä radoilla? Ei vaunuja ainakaan välilastata Lahdessa ja tuskin Siperiasta pienillä
kuormilla ajetaan. Väyläviraston ja Orimattilan kaupungin suunnitelmat tasoylikäytävien poistamiseksi
Orimattilan ja Virenojan väliltä on alueen asukkaiden kannalta täysin mahdoton. Ensimmäisenä ennen kuin
mitään näin suurta investointia tehdään pitää selvittää Lahti‐Loviisa radan tulevaisuus. Nykyisellään radalla
ei voida ajaa riittävän suurilla akselipainoilla eikä nopeuksilla. Radalla on nykyään liikennettä vain ma‐ke‐pe
ja esim. tämän vuoden heinä‐elokuussa ei ollut kuin yksi museojuna radan hoidon lisäksi.
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Radan peruskunnostus mikäli sen käyttöä aiotaan jatkaa on väistämättä edessä n. 5‐10 v. jälkeen. Tätäkään
investointia joka on kymmeniä miljoonia tuskin ainakaan taloudellisilla näkymillä ei kannattane tehdä, joten
rata rullalle. Esitetyt Väyläviraston suunnitelmat tieyhteyksineen ovat usean sadantuhannen investointi
joka on täysin tarpeeton kun radan tulevaisuus on täysin epävarmaa.
Suunnitelmissa ei esimerkiksi Villin alueen itäpuolen talouksien yht. 15 kpl liikennöinti vaikeutuu
ratkaisevasti nykyisten suunnitelmien toteutuessa samoin radan länsipuolen maatalousyrittäjän
huoltoliikenne tulee erittäin hankalaksi ja kalliiksi. Villin yksityistiellä oleva ylikäytävä on kaikille asukkaille
tarpeen.
Kahdella tilalla on hevosten valmennustoimintaa jotka käyttävät ylikäytävää ammatinharjoittamisessaan
hevosia ajettaessa raviradalle. Villin eteläisen ylikäytävän sulkemisen yhteydessä suunniteltu hevoskylään
menevän tien sulkeminen jättäisi hevoskylän toiminnat yhden huono tieyhteyden varaan joka varsinkin
Lahdentien kohdalla on jo nyt erittäin vaarallinen ja jossain pelastustehtävässä tukkeutuisi kokonaan.
Vastaus: Palaute on toimitettu Väylävirastolle tasoristeyksien poistoa koskevilta osin. Villintien eteläinen
tasoristeys on tarkoitus pitää kevytliikenteen käytössä. Ravivalmentajien tarve ylittää rata kärryjen kanssa
on nyt tiedossa. Tieliikennelain mukaan hevosajoneuvolla ei saa ajaa pyörä‐ tai kävelytiellä. Hevoskylän
erityisluonteen vuoksi tilanne pyritään ottamaan huomioon, mutta asemakaavaan ei voida merkitä muuta
kuin kevytliikenteen ylityspaikka. Ravitien katkaisusta on jo luovuttu palautteesta johtuen.
Mielipide 03
Otimme yhteyttä muutama viikko sitten Väylävirastoon koskien Virenoja‐Orimattila välisen ratayhteyden
turvallisuuden parantamista edistävää ratasuunnitelmaa, ja esitimme huolestuneen kannanoton tällöin
(Väyläviraston virkamiehelle).
Meillä on *** Kaksi vanhempaa lasta käyvät Virenojalla koulua ja esikoulua. *** on töissä Pennalan
päiväkodilla ja myös *** käy töidensä puolesta paljon Lahden alueella.
Hankkeen suunnitelmissa on esitetty, että molemmat tasoristeykset Villintieltä suljettaisiin
moottoriliikenteeltä ja näistä Ravitien tasoristeys säilytettäisiin mahdollisesti korkeintaan kevyenliikenteen
ylityksenä. Villintieltä tultaisiin tekemään pisto Sampolaan, mikä toimisi jatkossa kiertotienä ja ainoana
kulkuyhteytenä kotiimme.
Olemme poimineet muutamia seikkoja, jotka aiheuttavat muutoksia meidän arkeemme ja elämäämme
hankkeen toteutuessa suunnitellun kaltaisena.
Kiertotien pituus: Sampolan kautta kierrettäessä Villintien ja Lahdentien risteykseen on kotoamme noin 7
km, nyt kotoamme on risteykseen 2 km. Tämä tarkoittaa jatkossa jo 10 km ylimääräistä ajoa päivittäin
pelkästään *** työmatkaan. Lisäksi myös *** työmatkoihin tulee huomattava määrä pituutta. Toisin
sanoen jäämme tänne Villin kylän perälle aivan mottiin. Karkeasti laskettuna ylimääräistä ajoa aiheutuu
arkipäivän aikana vähintään 20 km ja viikonloppuisin 15 km, mikä tarkoittaa taloudellisia kustannuksia
vuositasolla meidän perheellemme tämänhetkisten poltoainehintojen mukaan minimissään 682 euroa.
Sampolan lisääntynyt liikenne: Sampolan alueen liikennemäärät lisääntyvät merkittävästi, sillä *** ajaa
päivittäin usean kerran firman varikon ja kodin väliä, *** työmatkaliikenne kahdesti päivässä,
koulukyyditykset kahden lapsen osalta (taksimatkat 2‐4 krt. päivä) sekä lisäksi ajot kauppaan, harrastuksiin
ym. on jokapäiväistä ja joskus jopa useamman kerran iltapäivässä/illassa. Tämä siis vain meidän
perheemme osalta, ja meitä monilapsisia kotitalouksia on tällä puolella rataa useampi. Sampolan
teollisuusalueen mielipidettä kannattaa tässä asiassa kuunnella etukäteen.
Koulupiirin vaihtuminen: Villintien pohjoisemman radanylityksen sulkeminen kokonaan aiheuttaa
väistämättä sen, että lastemme koulupiiri vaihtuu. Kaksi kolmesta lapsestamme on jo Virenojan koulun
oppilaita/esikoululaisia. Tämä aiheuttaa kohtuutonta haittaa mm. lastemme sosiaalisille suhteille ja
koulunkäynnille. Suunnitelmat ylityksen sulkemisesta ovat aiheuttaneet jo nyt suurta huolta lapsissamme,
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sillä heille koulunvaihto olisi musertava asia. Olemme aktiivisesti juurtumassa Virenojan kyläyhteisöön, mm.
*** on mukana Virenojan koulun vanhempainyhdistyksessä. Suunnitelman mennessä läpi, yhteytemme
Virenojan kylään katkeaa.
Sosiaaliset suhteet: Koulupiirin vaihtumisen tuomien sosiaalisten suhteiden katkeamisen lisäksi meitä
huolestuttaa radan toiselle puolelle jäävien ystävien tapaaminen. Jatkossa naapurissa asuvat ystävät (niin
lasten kuin meidän aikuistenkin) eivät olekaan enää jalkaisin tai pyörällä tavoitettavissa. "Naapuriin" pääsee
ainoastaan kiertäen Orimattilan keskustan kautta.
Linja‐autopysäkki: Jos Villintien pohjoispuolen radanylitys poistetaan kokonaan, matkamme lähimmälle
linja‐autopysäkille yli kaksinkertaistuu. Tällä hetkellä lähin pysäkki löytyy Lahdentieltä 2 km päässä, jatkossa
Lahteen kulkevaan linja‐autoon pääsee Jokivarren koulun kupeesta lähes 4,5 km päästä. Käytämme tällä
hetkellä julkista liikennettä aika‐ajoin asioidessamme Lahden keskustassa. Tulevaisuudessa lastemme
kasvaessa harrastus‐, vapaa‐ajan‐ ja mahdollisesti myös koululiikenne Lahteen omatoimisesti linja‐autolla
tulee olemaan hyvin aktiivista.
Laiton radanylitys: Edellä mainittujen seikkojen vuoksi (sosiaaliset suhteet, linja‐autopysäkki) suurena
turvallisuusriskinä on laiton radanylitys, jota varmasti tulee kielloista huolimatta tapahtumaan. Näin
vanhemman näkökulmasta huoli radan yli poukkoilevista lapsista ja nuorista on valtava. Millaisilla
toimenpiteillä tämä aiottaisiin estää?
Kiinteistön arvon lasku: Olemme rakentaneet Villiin omakotitalon vuonna 2009 juuri sen vuoksi, että
kotimme on hyvien kulkuyhteyksien päässä Orimattilan keskustasta sekä pääsy Lahdentielle on nopeaa ja
helppoa. Jos elämämme ja arkemme mutkistuu liikaa kulkuyhteyksien heikentyessä, voi edessä olla
luopuminen omasta kodistamme, joka on rakennettu *** ennakkoperintötontille. Radanylityksien
sulkeutuessa talomme arvo laskee huomattavasti, koska taloa "väärällä puolella rataa" on vaikea saada
myydyksi. Pahimmassa tapauksessa emme saisi myytyä taloa lainkaan tai karkeasti arvioiden hintaa
jouduttaisiin alentamaan noin 25 %, joka tekee noin 300 000 euron talosta tappiota 75 000 euroa. Tämä
vain siksi, että valttimme sijainnista Lahdentien läheisyydessä olisi enää pelkkä myytti.
Peltojen vuokraus ja maanarvon lasku: *** maatilan pellot ovat tällä hetkellä vuokralla radan toisella
puolella asuvalla maitotilaa pitävällä maanviljelijällä. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa maanviljelijä
joutuisi ajamaan maataloudessa käytettävillä kulkuneuvoilla reittiä Villintie‐Lahdentie‐Heinämaantie‐
Sampola‐Villintie ja ruuhkauttamaan traktoreilla peräkärryineen, lietevaunuilla ja puimureilla
vilkasliikenteisiä väyliä ja aiheuttamaan täten erinäisiä vaaratilanteita esim. suurien nopeuksien
Lahdentiellä sekä taajamassa. Lisäksi Sampolan liikennemäärät lisääntyvät tämänkin vuoksi, jolloin
maatalouskoneet tukkivat tehdasliikennettä. Huolenamme on, että maanviljelijä ei jatkossa haluaisikaan
vuokrata enää kyseisiä peltoja, jolloin peltoja olisi hyvin vaikea saada vuokralle eteenpäin. Näin ollen
maanarvo edelleen laskisi, pellot saattaisivat jäädä viljelemättä eikä maa menisi tonttikäyttöönkään
helposti kaupaksi. Kyseessä on siis *** tulevat perintömaat.
Orimattilan kaupungilla on suunnitteilla rakentaa yhdystie kulkemaan Sampolan teollisuusalueelta Villin
poikki suoraan Lahdentielle. Vaikka lähtökohtaisesti tulemme vastustamaan tätä yhdystiehanketta loppuun
asti (negatiiviset vaikutukset alueen maatalouteen, kyläyhteisömme toimintaan sekä asumisjärjestelyihin ja
yleiseen viihtyvyyteen maisemallisesti ja meluhaitallisesti), tasoristeyksien sulkeutuessa tämä toisi meille
helpotusta tulevaisuudessa kuitenkin liikkumisen kannalta. Tämän vuoksi radanylityksien sulkemiseen Villin
alueelta ei missään tapauksessa tulisi ryhtyä ennen mahdollisen yhdystien perustamista, saatiin sitä sitten
rakennettua tai ei. Ja mahdollisen yhdystien toteutuessa Villintien pohjoispuolen tasoristeys tulee siinäkin
tapauksessa ehdottomasti säilyttää vähintään kevyen liikenteen väylänä.
Villintien pohjoispuolen tasoristeys on lähtökohtaisesti turvallinen radanylityspaikka. Näkyvyys on erittäin
hyvä ja pienillä muutoksilla (mäen loiventaminen, kasvillisuuden alasleikkaaminen) näkyvyyttä voisi
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parantaa entisestään. Radanylityspaikassa ei ole historian saatossa tietääksemme tapahtunut yhtään
onnettomuutta.
Kuten edeltä huomaatte tasoristeyksien sulkeminen vaikuttaisi elämäämme kohtuuttomasti niin
taloudellisesta, ajallisesta, sosiaalisesta kuin käytännön arjenkin näkökulmasta. Emme voi myöskään
sivuuttaa turvallisuuden näkökulmaa. Jokainen tasoristeysonnettomuus on liikaa, mutta laittoman
radanylityksen tuomat turvallisuusriskit juurikin Villinten pohjoispuolen ylityksen kohdalla ovat merkittävät.
Meillä ei ole varaa menettää ainoatakaan lasta eikä nuorta.
+
Edellisen viestin lähettämisen sekä myös asiaa koskeneen Teams‐tiedotustilaisuuden jälkeen huolen määrä
nimenomaan tasoristeysten sulkemisesta aiheutuvien turvallisuusriskien lisääntymisestä on kasvanut.
Viittaan tässä eritoten maatalousliikennettä koskevaan liikennemäärien lisääntymiseen akselilla Villintie‐
Lahdentie‐Heinämaantie‐Sampola‐Villintie.
Ajamme itse päivittäin Lahdentiellä ja Heinämaantiellä taajamassa, jossa koululaisten määrä on todella
suuri. Kohtaamme autoilijoina hyvin paljon vaaratilanteita päivittäin näillä alueilla, sillä useilta asuinalueilta
(Lintula, Koivula, Myllylä, keskusta...) lasten koulumatka pitää sisällään näiden kyseisten teiden ylitykset.
Samoin lasten ja nuorten liikuntapaikat (yleisurheilukenttä, jalkapallokenttä, uimahalli, urheilutalo,
parkourhalli ym) sijaitsevat samalla suunnalla koulujen kanssa.
Seuraamme joka vuosi oman kotimme edessä kulkevaa traktorirallia. Traktorien ja muiden työkoneiden
ohiajaminen on useina päivinä taukoamatonta aikaisesta aamusta myöhäiseen iltaan aikavälillä huhtikuu‐
lokakuu. Olemme kysyneet Lintulassa ja Koivulassa asuvilta useammalta tuttavaperheeltämme, miltä
vanhempana tuntuisi ajatus puimureista, traktoreista, lietevaunuista, peräkärryistä ym. lasten koulu‐ ja
harrastusmatkojen varrella nimenomaan näillä kyseisillä alueilla. Kaikki vanhemmat ovat olleet
tyrmistyneitä ajatuksesta.
Tasoristeysten sulkeminen ei ole vain meidän villiläisten murhe. Se on meidän rakkaan kaupunkimme
yhteinen huolen aihe, kaikkien turvallisuuteen vaikuttava tekijä. Sen olemme huomanneet käydessämme
keskusteluja asiasta. Vaadimme, että ennen kuin teette päätöksiä tasoristeysten sulkemisesta, vertaileva
tutkimus turvallisuusriskien lisääntymisestä maantiellä ja taajamassa tulee ehdottomasti toteuttaa. Tästä ei
saa tinkiä. Maanviljelijä *** antaa varmasti mielellään teidän käyttöönne tiedot siitä, kuinka paljon
maatalousliikenne todellisuudessa näillä teillä tulee lisääntymään. Teillä, jotka muutoinkin nykyisillä
liikennejärjestelyillä ovat turvattomia pienille ja isoille koululaisille.
Sitten vielä koskien laitonta radanylitystä. Tällä "väärällä puolella" rataa asuu tällä hetkellä 15 lasta ja
koululaista. Miettikääpä sitä. Meiltä on viety Orimattilasta ammattikoulu, monet suuntaavat lukioon
Lahteen. Harrastukset ovat jo nyt monella Lahden suunnalla. Fakta on, että lapsemme ja nuoremme
löytävät tien lähimmälle bussipysäkille, joko luvallista reittiä tai ilman. Viisitoista lasta pohtivat, oikaisevatko
linja‐autopysäkille yli neljän kilometrin sijaan kahden kilometrin päähän hypäten vaan ihan äkkiä radan yli.
Toivottavasti juna ei juuri silloin tule.
Jos ratasuunnitelma toteutuisi, vaadimme linja‐autopysäkille pääsyä uusilla ratkaisuilla. Tavalla tai toisella
tämä asia on ratkaistava, jos tasoristeyksistä ja näin ollen olemassa olevista etuuksista on luovuttava.
Kouluasiasta vielä. On kohtuutonta vaatia lapsiamme vaihtamaan mahdollisen ratasuunnitelman vuoksi
koulua. He ovat tähän syyttömiä, eikä heidän tulisi kärsiä tästä millään tavalla. Tulevaisuudessakin
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lapsemme tulevat käymään Virenojan koulua ja Orimattilan kaupungin tulee taata se tarvittaessa
koulukyytijärjestelyin kustantajana joko kaupunki itse tai valtio.
Hieman epäselväksi jäi se, miten meille tullaan korvaamaan ratasuunnitelman mahdollisesti toteutuessa
talomme ja maan arvon lasku sekä lisääntyneiden polttoaineiden kustannukset. Saammeko tästä
kertaluontoisen korvauksen vai säädelläänkö siihen kiinteä vuosittainen korvaus?
Toivomme vastausta ja yhteistä pohdintaa asian tiimoilta. Yhdessä me varmasti löydämme ne toimenpiteet,
joilla turvataan sekä ihmisten elinkeino, arki sekä ennen kaikkea meidän villiläisten ja orimattilalaisten
turvallisuus.
Vastaus: Palaute koskee pääosin ratasuunnitelmaa ja on toimitettu Väylävirastolle. Kaavamuutoksella
pyritään pitämään Villintien eteläinen tasoristeys kevytliikenteen käytössä. Kaavamuutos mahdollistaa
nykyisten kulkureittien säilymisen, eikä jalankulkijoiden tarvitse kiertää autojen tavoin Sampolan kautta.
Kaavamuutoksella ei voida vaikuttaa Villintien pohjoisempaan tasoristeykseen. Sekin on tarkoitus saada
kevytliikenteen käyttöön, kun kaavoitus ja maankäyttö etenee alueelle (ks. Villi‐Sampolan liikenneselvitys
2020 https://www.orimattila.fi/palvelut/kaupunkisuunnittelu/ajankohtaiset‐suunnitelmat)
Mielipide 04
Sydäntä puristaa ajatella, mitä Villin kylää ja samalla omaa elinkeinoa tuhoavista kaupungin
suunnittelemista toimista on aiheutumassa. Kaupunki on pöytäkirjojen mukaan tammikuussa 2021 tehnyt
yhdessä väyläviraston kanssa hankesopimuksen seuraavien tasoristeysten sulkemisesta: Villi ja Villi
Huhtanen. Samalla iskulla sulkulistalla on kolme tasoristeystä Villistä pohjoiseen päin. On isolla punakynällä
pöytien ääressä laitettu rastia ja piirretty karttoihin viivaa rankalla kädellä olematta ennen näitä toimia
missään yhteydessä ihmisiin, joita asia eniten koskettaa. Jälleen kerran. Jos muuta väittää, valehtelee.
Perusteluna toimiin on turvallisuuden parantaminen. Tasoristeyksissä, joissa onnettomuustilastot näyttävät
aika lailla pyöreää nollaa. Puhumattakaan radan hurjasta junaliikenteestä, keskimäärin 3 junaa viikossa.
Turvallisuuden parantamiseksi on tässä paljon parempiakin keinoja, kuin näiden tasoristeyksien sulkeminen
ja siitä aiheutuvat kohtuuttomat haitat. Ei ole vaikea laskea yhteen yksi plus yksi, miksi näin on suunniteltu
tehtäväksi, siitä lisää tuonnempana.
Mitä kyseisten tasoristeyksien sulkeminen aiheuttaa:
Kaupunkilaiset, ei enää Villinlenkkejä! Paitsi rämpimällä Villissä ojien yli. Koulujen vaihtoa, kulkuyhteyksien
kohtuutonta vaikeutumista niin elinkeinon harjoittamisen kuin yksityisten asukkaidenkin taholta. Yksi talo
Virenojalla jää kokonaan mottiin ratkaistuna järjettömällä kulkusuunnitelmalla.
Allekirjoittaneella on peltoa viljelyssä radan kummallakin puolella. Suunnittelijat ovat ratkaisseet
kulkuasioita suunnittelemalla korvaavia teitä, joissakin kohtaa niitä kulkee kaksi vierekkäin ja kaikkea muuta
vähintään yhtä mielenkiintoista. Nyt esimerkiksi rehukuormia ajetaan keskimäärin kilometrin päästä,
suunnitelman toteutuessa kierretään n.kymmenen kilometriä per kuorma. Jos asiasta mitään ymmärtää,
ymmärtää myös sen mahdottomuuden. Lietettä tullaan ajattamaan radan toiselle puolelle tuhat kuutiota
vieden tämäkin kalusto Lahdentien ja Heinämaantien kautta korvaavaa reittiä läpi Sampolan alueen huimin
kustannuksin. Samoin kaikki muu työkonekulku. Turvallisuusriskit siirretään tässä vain toisaalle,
ekologisuudesta puhumattakaan. Kuinkas tässä se kuuluisa hiilijalanjälki, jota pitäisi pyrkiä pienentämään?
Miten sitten väylävirasto on kaikilta Suomen kartoilta keksinyt juuri nämä risteykset, jotka eivät näkyvänä
loista missään onnettomuustilastoissa? Ei kai vaan ole kaupungilla tullut mieleen, että sulkemalla nämä
tasoristeykset ja tekemällä korvaavia teitä saadaankin valtio osittain samalla kustantamaan Sampolan
yrittäjille vuosia luvattu yhdystie. Ei sentään. Kukaanhan ei suoraan kysyttäessä tiedä mistään aluetta
koskevasta mitään, ja voitte uskoa, että kysytty on. Usein seuraavalla viikolla asiasta voi kuitenkin lukea jo
painettuna lehdestä.
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Mitä tuohon yhdystiehen tulee, me arvostamme sekä Sampolan, että hevoskylän yrittäjiä. Onko kaupungilla
tullut mieleenkään, että tuohon tieasiaankin olisi voitu löytää kaikkia tyydyttävä ratkaisu kutsumalla KAIKKI
asianomaiset kasvotusten suunnittelemaan yhteistä ratkaisua, joka haittaisi mahdollisimman vähän
kenenkään elinkeinoa, yritystoimintaa ja asumista, sellainen varmasti löytyisi. Sen sijaan näemme lehdestä
kuinka punakynä on taasen laulanut pilkkomaan Villistä peltoja ja lohkomaan vähäisiä lehmien laidunmaita.
Meillä on paljon maitotilan toimintaan liittyviä lakiin sidottuja velvoitteita, joihin kaikella tällaisella on
vaikutusta. Tuntuu käsittämättömältä asialta, että muutamia sukupolvia sitten ovat tämän kylän asukkaat
tehneet järjettömästi töitä perustaakseen kylän ja tuottaakseen jotain arvokasta. Olemme hulluna töitä
tekemällä yrittäneet jatkaa tätä perintöä huomataksemme, että jonkun, jonka luulimme olevan meidän
omalla kovalla työllä rakentamaa ja omaa, ei olekaan. Siihen voi punakynällä laittaa viivan.
Säilyttäkää nämä tasoristeykset! Parantakaa turvallisuutta tekemällä korjaukset todettuihin puutteisiin tai
rakentakaa yli/alikulut ja järjestäkää sen kunniaksi kaikkien aikojen Villinlenkki! Kutsukaa aluetta koskevien
tärkeiden asioiden osalta KAIKKI asianosaiset suunnittelemaan järkevää ratkaisua ja antakaa todellinen
mahdollisuus vaikuttaa. Tulkaa keskustelemaan kasvotusten, viimeisin kutsu on ollut voimassa vuodesta
2014. Me kaikki toivomme sujuvaa ja turvallista (raskasta) liikennettä, tiedämme Hevoskylän arvon ja
luulisi, että kukin ruokakaappinsa oven avaamalla huomaisi myös täällä tehdyllä työllä olevan merkitystä.
Vastaus: Palaute on toimitettu ratasuunnitelmaan liittyen Väylävirastolle. Nykyisten tasoristeyksien
säilyttämisestä, muuttamisesta tai poistamisesta päättää Väylävirasto ja Traficom. Kaupunginvaltuusto voi
päättää sellaisen tieyhteyden rakentamisesta, joka alittaa junaradan tunnelissa tai ylittää sen sillalla.
Kustannukset tulevat silloin kaupungin maksettavaksi. Kaavatyöhön liittyvä palaute otetaan huomioon
myös Villi‐Sampolan osayleiskaavaehdotuksen valmistelussa. Kaupungin tavoitteena on parantaa
tiedottamista ja tässä asemakaavan muutoshankkeessa on toimitettu virallisen kuulemisen lisäksi kirjeitä
tiedossa oleviin kotiosoitteisiin heti vireille tulon jälkeen ja luonnosvaiheessa.
Mielipide 05
Miksi ylikäytävää ei voi säilyttää ajoneuvoliikenteellä enää nykyisellään? Miksi kaupunki ei ole huolehtinut
asemakaavan muuttamisesta aikaisemmin sellaiseksi että villintien radanviereinen osuus sekä ylikäytävä
olisivat merkittyinä asemakaavaan? Ovathan sekä tie että ylikäytävä olleet näillä paikoillaan jo ties kuinka
kauan. Ennemmin kuin sampolan teollisuusalue on edes rakentunut... Ja kun sampola oli rakentunut
nykyiselleen, niin silti ne jäivät puuttumaan asemakaavasta. Outoa? Nyt asia noussut esille muka
kiireellisenä johtuen väyläviraston ratasuunnitelmasta, josta kaupunki on muka autuaan tietämätön, vaikka
onkin tehnyt hankesopimuksen jo talvella koskien huhtanen‐villi ylikäytäviä. Ihmeellistä että juuri vain
näistä kahdesta? Kaikki me tiedämme, että näiden ylikäytävien sulkemisella ajoneuvoliikenteeltä kaupunki
tähtää kiistellyn sampolan yhdystien toteuttamiseen. Suljetaan väkisin pienemmät ylikäytävät ja
toteutetaan niiden väliin kiistelty yhdystie, mitä todennäköisemmin pakkolunastamalla kolmen maatilan
maita. Vaikka tätä asiaa ei kaupungin puolelta kukaan uskalla ääneen myöntääkään? Ja nyt ylikäytävien
sulkeminen pistetään täysin Väyläviraston piikkiin, kuten kävi hyvin selväksi virkamies *** kirjoituksesta
orimattilan sanomissa 30.9 2021.
Jos Huhtasen ylikäytävä suljetaan kokonaan liikenteeltä niin siitä aiheutuu huomattavaa haittaa esimerkiksi
villin maatiloille joilta kuljetetaan viljaa ravitien kuivurille. Suunniteltu asemakaavamuutos katkaisisi myös
villissä olevan hevostilan liikenteen hevoskylään kokonaan. Etenkin jos villin pohjoinenkin ylikäytävä
suljetaan kuten on suunnitelmissa.
Kevytliikennekin ohjattaisiin huonoimmassa tapauksessa sampolan läpi heinämaantielle, jossa ei ole edes
pyörätietä kuin osalta matkaa. Turvallisuus ei ainakaan parane! Ravitien katkaiseminen hevoskylään
aiheuttaa sen että nyt jo ennestään huono ja ruuhkainen risteys hevostieltä lahdentielle vain kuormittuu
enemmän. Hevoskylän jäädessä vain yhden kulkusuunnan varaan.
Vastaus: Jos Sampolan yhdystien suunnitelma (Lahdentielle) olisi valmiina ja päätös rakentamisesta tehty,
valtio olisi luultavasti osallistunut tunnelin, sillan tai puomiristeyksen kustannuksiin. Näin valtio on toiminut
muissa vastaavissa tapauksissa, missä kunta on toiminnallaan mahdollistanut useiden yksityisteiden
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tasoristeyksien poistamisen. Nyt Väylävirasto on poistamassa tasoristeyksiä omalla ratasuunnitelmallaan.
Väylävirasto myös maksaa muutostyöt. Jos/kun Orimattilan kaupunki myöhemmin haluaa rakentaa uuden
tieyhteyden radan ali/yli/tasossa, kyseinen yhteys ei enää vähennä tasoristeyksiä radalla, joten valtio ei
lähde mukaan kustannuksiinkaan. Kaupunginvaltuusto saa päättää uuden tien, tunnelin, sillan tms.
rakentamisesta, mutta kaupunki joutuu maksamaan kustannukset itse.
Sampolan teollisuusalueen asemakaavasuunnittelun yhteydessä suunniteltiin uusi katuverkko, johon
Villintien eteläinen haara ei kuulunut ja se oli tarkoitus poistaa käytöstä, kun Villintieltä rakennetaan yhteys
Pronssitielle. Nykyisten sähkölinjojen kohdalle oli ajateltu uusi yhdystien ylityspaikka. Tien suunnittelu ja
tielinjasta päättäminen on kestänyt niin kauan, että Väyläviraston ratasuunnitelma ehtii tulla toteutetuksi
ennen kaupungin omia suunnitelmia. Kaupungin tekemä sopimus valtion kanssa koskee juuri tätä
asemakaavassa olevaa Villintien katuosuutta, joka tavallisesti olisi kaupungin maksettava 100 %, mutta nyt
valtio tulee kustannuksiin mukaan. Mikäli kaupunki ei olisi sopimusta tehnyt, valtio voisi lunastaa alueen ja
tehdä siihen yksityistietasoisen ajoväylän joka tapauksessa. Nyt siihen tulee yhteistyöllä asfaltoitu katu.
Asemakaavamuutoksella pyritään pitämään Villintien eteläinen tasoristeys kevyen liikenteen käytössä. Näin
ollen jalankulkijoita ei ole tarvetta ohjata Sampolan läpi Heinämaantielle. Ravitien katkaisemisesta on jo
luovuttu palautteen pohjalta.
Mielipide 06
Olette onnistuneet järkyttämään perinpohjin elämää ja elantoa Villissä. Hirveellä kiirellä ollaan sulkemassa
ylikäytäviä ja teitä rakentamassa sinne sun tänne.
Huhtasen ylikäytävän sulkeminen haittaa monella tavoin elämäämme. Siitä on sujuvasti päästy asioille
keskustaan koululaiset ja lukiolaiset kouluihinsa ja lenkkeilijät suositulle Villinlenkille. Myös tarpeellinen
maataloudelle esim. viljojen ajot Ravitien viljasiiloille.
Sen ylikäytävän kautta on saatu myös tarvittaessa nopeasti apua esim. paloauto, ambulanssi ,poliisi ym.
Villin ylikäytävän sulkeminen aiheuttaa haittaa koska asukkailla on peltoa ja metsää molemmin puolin
rataa. Puhumattakaan haitasta jonka aiheuttaa kylän jakaminen kahtia kun toiselle puolelle jää läheisiä,
ystäviä, naapureita. Siitä kulkee myös Virenojan kouluun oppilaat, ajaen Villintietä Lahdentien varteen
turvalliselle jalkakäytävälle. Siitä ylikäytävästä saa eri toimijoiden yhteistyöllä entistä turvallisemman
ylityspaikan. Koska kaupungilla on hankesopimus väyläviraston kanssa näihin toimiin, tarkoituksena on
jouduttaa Sampolasta kaavailtua yhdystietä Lahdentielle. Sille tielle on täältä ehdotettu järkevämpää
linjausta, ettei kaupungin tarvi pakkolunastaa viljelyksessä olevia peltojamme. Parempaa yhteistyötä
jäämme odottamaan.
Vastaus: (ks. mielipiteen 05 vastaus)
Orimattilan hevosystäväinseura ry
Ohessa Hevoskylän valmentajien kannanotto Ravitien sulkemisesta. Jos se suljetaan, vaikuttaa se
huomattavasti Hevoskylään asioimaan meneviä kuten klinikalle, talleille jne. Puhumattakaan, jos sattuisi
jokin onnettomuus Hevoskylän alueella, hälytysajolle tulisi huomattava matka, kun nykyisellään se voisi
ajaa suoraan paloasemalta.
Heinämaantien varteen voisi laittaa se päättyvän tien merkin, kuten oli puhe silloin, kun tapasimme
hiittisuoran päässä tai toinen vaihtoehto olisi, ajo sallittu vain tonteille, mutta ei pidä sulkea tietä kokonaan.
Orimattilan hevosystäväinseura vastustaa Ravitien sulkemista, koska se haittaa huomattavasti liikennettä
Hevoskylään, klinikalle ja heinämaantien sekä Viljamaantien suunnalta tuleville.
Hevoskylän valmentajien kannanotto tien sulkemiseksi:
Puollan (yksi allekirjoitus)
Vastustan (12 allekirjoitusta)
Vastaus: Ravitietä ei suljeta.
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Villin yksityistien hoitokunta
Villin yksityistien tiekunnan vuosikokous pidettiin 6.10 2021 klo 18.00 ja kokouksessa päätettiin antaa
tiekunnan lausunto koskien kyseistä ratasuunnitelmaa. Lausunnon tekijöiksi valtuutettiin tiehoitokunnan
jäsenet, 4kpl.
Kokouksessa oltiin selkeän yksimielisiä siitä että ylikäytävien turvallisuuden parantaminen on hyvä ja oikea
suuntaus. Mutta ylikäytävien totaalinen sulkeminen ei saisi olla se ainut vaihtoehto kuten
ratasuunnitelmassa on esitetty. Villin yksityistien osuudella olevat ylikäytävät Huhtanen ja Villi koetaan
erittäin tärkeiksi, koska tie on läpikulkutie. Erittäin suurta keskustelua herätti etenkin Villi ylikäytävän
sulkemisuhka. Ylikäytävän olemassaolo koetaan kylän yhtenäisyyden ja kylän sisäisen liikenteen kannalta
erittäin tärkeäksi. Niin elinkeinon harjoittamisen kannalta kuin muunkin liikenteen. Sulkeminen aiheuttaisi
Villintien jakautumisen kahteen osaan jolloin sen kunnossapito vaikeutuisi huomattavasti. Nimettäisiinkö
toinen puoli tiestä joksikin muuksi kuin Villintieksi?? Tulisiko perustaa 2 eri tiekuntaa?? Kunnossapitoa
varten hankkia kalustoa lisää??
Villintie on toiminut myös tärkeänä kiertotienä kun lahdentiellä on sattunut onnettomuuksia välillä
Hevostie‐Villintie.
Ylikäytävän Villi sulkemisen perusteiksi oli esitetty vain puuttuvat odotustasanteet sekä puutteelliset
näkemäalueet. Kokouksessa oltiin yksimielisiä siitä, että molemmat puutteet ovat korjattavissa kohteessa.
Radan länsipuolella Villintien suoristamisella sekä ojarummun siirrolla saataisiin aikaan olosuhteet, jolloin
riittävä odotustasanne pystyttäisiin rakentamaan. Suoristaminen vaatisi hieman peltokuvion muuttamista
ja asiasta onkin jo keskusteltu maanomistajien kesken. Itäpuolella tie on jo valmiiksi suora, joten sen
puoleen ongelmia odotustasanteen rakentamiselle ei olisi.
Näkemäalueilla suurin este on rata‐alueen reunoilla kasvava puusto. Lähinnä energiapuun tasoista tavaraa,
haapaa ja pajua. Puuston poistamisella saataisiin riittävä näkemäalue molempiin suuntiin. Jos ylikäytävä
saataisiin säilymään puuttuvat korjaukset tekemällä, voisi tiekunta jatkossa hoitaa näkemäalueiden
raivaustyön vuosittain. Esimerkiksi niiltä osin mihin rata‐alueelta pajuja poistava kaivinkoneen
piennarmurskain ei ylety. Rata‐alueella ei tietenkään saa työskennellä kuka tahansa, mutta suomihan on
urakoitsijoita täynnä.
Lisäksi keskustelua aiheutti suunnitelmissa oleva Y2 tie. Tie yhdistäisi 2 eri kylissä sijaitsevaa kylätietä jotka
ovat peruskunnoltaan ja mitoitukseltaan täysin eri luokkaa. Villin yksityistiekunta on perusparantanut
tiestöään määrätietoisesti vuosien ajan ja tie onkin koko matkaltaan liikennöitävässä kunnossa ympäri
vuoden. Esimerkiksi painorajoituksia ei ole tarvinnut määrätä raskaalle kalustolle kelirikkoaikaan.
Kenelle tulee yksiköt maksettavaksi Y2 tien osalta jos kukaan ei ilmoita sitä tarvitsevansa?
Kokouksessa ihmeteltiin myös näin kovia sulkemisratkaisuja kyseisellä 5km rataosuudella. Lahti‐Loviisa rata
on kuitenkin erittäin vähäliikenteinen rata kokonaisuudessaan. Matkustajaliikennettä ei ole ja tavarajunien
nopeudet ovat alhaiset. Määrätkin ovat viikkotasolla muutaman junan luokkaa. Jos liikennemäärät tai
massat radalla kasvaisivat, vaatisi se koko rataosuuden täydellisen uudistamisen. Silloin tällainen esitetty
ratasuunnitelma saattaisi olla ajankohtainen, nykytilanteessa tai edes kymmenen vuoden tarkastelujaksolla
ei.
Vastaus: Palaute koskee ratasuunnitelmaa ja on toimitettu Väylävirastolle kokonaisuudessaan.

Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta
560 Orimattila Täyttämispvm
11.10.2021
Kaavan nimi
A208 Ravitie
Hyväksymispvm
Ehdotuspvm
Hyväksyjä
Vireilletulosta ilm. pvm
23.06.2021
Hyväksymispykälä
Kunnan kaavatunnus
560 A208
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
0,6073
Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
0,0000
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] 0,0000
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,6078

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm]
Omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Pinta-ala
[ha]
0,6073

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
100,0
0

Pinta-alan muut.
[ha +/-]
0,0000

Kerrosalan muut. [km² +/-]
0

0,0099

1,6

0

-0,0015

0

0,5974

98,4

0

0,0015

0

Maanalaiset
tilat
Yhteensä
Rakennussuojelu
Yhteensä

Ei-omarantaiset
Ei-omarantaiset

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [kPinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
m²]

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm]
[k-m²]
[lkm +/-]
[k-m² +/-]

Alamerkinnät
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
VL
R yhteensä
L yhteensä
Kadut
Joukkol.kadut
LR
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Pinta-ala
[ha]
0,6073

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
100,0
0

Pinta-alan muut.
[ha +/-]
0,0000

Kerrosalan muut. [km² +/-]
0

0,0099
0,0099

1,6
100,0

0
0

-0,0015
-0,0015

0
0

0,5974
0,2991

98,4
50,1

0
0

0,0015
0,1224

0

0,2983

49,9

0
-0,1209

