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Lausunto Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaava
valmisteluvaiheen aineistosta
YMPLTK 11.02.2020 § 11
Päijät-Hämeen liitto pyytää Asikkalan kunnan ympäristölautakunnalta lausuntoa Päijät-Hämeen kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistosta. Lausunto pyydetään toimittamaan 28.2.2020 klo 15 mennessä.
Valmisteluvaiheen aineistona esitetään lainvoimaisen Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 kartan päällä neljä vaihtoehtoista kierrätyspuiston sijaintipaikkaa. Selostuksessa kuvataan kaavatyön tarvetta, etenemistä ja tehtyjä selvityksiä sekä tarkasteltavia vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja ja niistä tehtyjä vaikutusten arviointeja maakuntakaavatyön tehtävä ja tarkoitus huomioon ottaen.
Päijät-Hämeen maakuntahallitus linjaa valmisteluvaiheen aineiston,
ELY-keskuksen YVA-selostuksesta antaman perustellun päätelmän
sekä saatujen mielipiteiden ja lausuntojen perusteella keväällä, mistä vaihtoehtoisesta alueesta valmistellaan kaavaehdotus. Se on tarkoitus laittaa nähtäville alkusyksystä ja tuoda maakuntavaltuuston
käsiteltäväksi joulukuussa 2020.
Valmistelija/esittelijä
Ympäristönsuojelusihteeri Anniina Jäntti
p. 044 778 0277, anniina.jantti@asikkala.fi
Ehdotus

Asikkalan ympäristölautakunnalla ei ole lausuttavaa jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistosta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
__________
Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta
kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:
Asikkalassa 12.2.2020
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ESAVI/1250/2020
Hei,
ESAVIn peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualueen ympäristöterveydenhuoltoyksikkö on
antanut Hämeen ELY-keskukselle liitteenä olevan lausunnon Lahden seudun kierrätyspuiston
YVA-selostuksesta. Vaihemaakuntakaavan valmistelussa on ympäristöterveydenhuollon
näkökulmasta tärkeää varmistaa, että jätteenkäsittelyalueeksi kaavoitettava alue sijaitsee
riittävän etäällä asutuksesta ja muista häiriöille alttiista kohteista (nykyinen ja tuleva), jotta
estetään mahdollisten terveyshaittojen syntyminen. Vaihemaakuntakaavaan selostuksessa on
tämä näkökulma tärkeää tuoda esille ja tarvittaessa sisällyttää myös kaavamääräyksiin
ohjaamaan alemman asteista kaavoitusta.
T. Erja-Riitta Tarhanen
*******************************************************************
Erja-Riitta Tarhanen
Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja/Överinspektör för miljö- och hälsoskyddet
Puh/Tfn 0295 016 211
erja-riitta.tarhanen(at)avi.fi/erja-riitta.tarhanen(at)rfv.fi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto/ Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Ratapihantie 9, Helsinki/ Helsingfors
PL/PB 150, 13101 HÄMEENLINNA/ TAVASTEHUS
vaihde/växel 029 501 6000
fax. 09 615 00529
www.avi.fi/etela, www.rfv.fi/sodra
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Hämeen ELY-keskus
kirjaamo.hame@ely-keskus.fi

lausuntopyyntö 7.1.2020, HÄMELY/1330/2018
Lausunto Lahden seudun kierrätyspuistohankkeen ympäristövaikutusten
arviointiselostuksesta
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy suunnittelee uuden seudullisen jätteenkäsittelyalueen
perustamista. Kierrätyspuiston toiminta käsittäisi jätemateriaalien ja erilaisten
sivutuotteiden vastaanoton ja käsittelyn, kierrätyksen sekä uusioraaka-aineiden ja
tuotteiden valmistuksen. Jätemateriaaleja ja sivutuotteita ovat muun muassa
maankäytöstä ja rakentamisesta syntyvät ylijäämämaat ja eriasteisesti pilaantuneet
maa-ainekset, rakennus- ja purkujätteet sekä tuhkat. Osa kierrätyspuiston alueesta
varataan kiinteän polttoaineen välivarastointialueeksi ja hyödyntämiskelvottomien
jätejakeiden loppusijoittamiseen (maa-aineksia, tuhkia, mineraalisia epäorgaanisia
jätejakeita). Loppusijoitusalue muodostuu pysyvän jätteen, tavanomaisen jätteen sekä
vaarallisen jätteen loppusijoitusalueista.
Kierrätyspuiston alueita rakennetaan ja maansiirtotöitä tehdään vaiheittain sitä mukaa,
kun rakentamisen tilantarve kasvaa. Raskaan liikenteen kuljetuksia toiminnoista
arvioidaan aiheutuvan noin 300 ajoneuvoa vuorokaudessa jokaisena arkipäivänä (noin
250 vuorokautta vuodessa). Toiminnan aikainen liikennöinti keskittyy arkisin 7-17
väliselle ajalle, jolloin liikennemäärät lisääntyvät yhteensä 1 100 ajoneuvolla
kierrätyspuistoon johtavilla liikennereiteillä. Rakentamisvaiheen pituuden arvioidaan
olevan 10-20 vuotta. Kaikkia alueita kiertää 50 metrin suojavyöhyke.
Arvioitavat vaihtoehdot:
VE0:
VE1:
VE2:
VE3:
VE4:

Hanketta ei toteuteta
Kehätien alue Hollolassa
Marjasuon alue Orimattilassa
Matomäen alue Orimattilassa
Loukkaanmäen alue Orimattilassa

Hankealueiden läheisyyteen sijoittuu asustusta, loma-asustusta ja häiriöille herkkiä
kohteita seuraavasti:
VE1 Kehätie:
 asutusta lähimmillään noin 0,5 km etäisyydellä
 alle 1 km etäisyydellä 59 asukasta, 1-3 km etäisyydellä 7261 asukasta
 alle 1 km etäisyydellä ei loma-asuntoja, 1-3 km etäisyydellä 18 loma-asuntoa
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noin 3 km etäisyydellä 4 koulua, 6 päiväkotia, pienryhmäkoti

VE2 Marjasuo:
 asutusta lähimmillään noin 0,5 km etäisyydellä
 alle 1 km etäisyydellä 34 asukasta, 1-3 km etäisyydellä 267 asukasta
 alle 1 km etäisyydellä 17 loma-asuntoa, 1-3 km etäisyydellä 77 loma-asuntoa
 noin 3 km etäisyydellä koulu ja päiväkoti
 Hankealueen eteläpuolella Hennan osayleiskaavassa osoitettu alue
taajamatoimintoihin.
VE3 Matomäki:
 asutusta lähimmillään noin 0,5 km etäisyydellä
 hankealueella yksi asuinrakennus, jonka käyttö estyy
 alle 1 km etäisyydellä 17 asukasta, 1-3 km etäisyydellä 2447 asukasta
 alle 1 km etäisyydellä 8 loma-asuntoa, 1-3 km etäisyydellä 25 loma-asuntoa
 noin 3 km etäisyydellä koulu ja 2 päiväkotia
VE2: Loukkaanmäki:
 asutusta lähimmillään noin 0,5 km etäisyydellä
 alle 1 km etäisyydellä 23 asukasta, 1-3 km etäisyydellä 370 asukasta
 alle 1 km etäisyydellä 24 loma-asuntoa, 1-3 km etäisyydellä 77 loma-asuntoa
 noin 3 km etäisyydellä ei sijaitse häiriintyviä kohteita
Lausunto
Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualueen
ympäristöterveydenhuoltoyksikkö esittää lausuntonaan seuraavaa:
Melu
Hankealueille tehtyjen melumallinnusten perusteella rakentamisen aikana melu leviää
laajalle alueelle ja päiväajan ohjearvo (55 dB, LAeq 7-22) ylittyy lähimmän asutuksen
kohdalla kaikissa muissa vaihtoehdoissa paitsi VE1 Kehätie.
Kierrätyspuiston toiminnan ei arvioida ylittävän päiväajan melun ohjearvoa lähimmän
asutuksen kohdalla muualla kuin vaihtoehdossa VE2 Marjamäki, missä ohjearvo ylittyy
hieman Vanhan Helsingintien varrella olevan asuinrakennuksen kohdalla. Kaikissa
vaihtoehdoissa yöajan melun ohjearvo (50 dB, LAeq 22-7) ylittyy useammissa lähimmissä
kiinteistöissä, mikäli kaikki melua aiheuttavat toiminnot ovat käynnissä samanaikaisesti
aamulla kello 6-7. Vaihtoehdoissa VE1 Kehätie ja VE3 Matomäki liikenteestä aiheutuva
melu ylittää ohjearvon nykyisen tien varressa olevan vapaa-ajan asutuksen kohdalla.
Vaihtoehdossa VE4 Loukkaanmäki moottoritien liikenteestä aiheutuu jo nyt melua eikä
uusi kierrätyspuisto lisää alueen kokonaismelua merkittävästi ja muutos jää
pienemmäksi verrattuna muihin hankevaihtoehtoihin.
Arviointiselostuksen mukaan läjityksen edistyessä siirtyvät eräät melua aiheuttavat
toiminnot korkeammalle tasolle suhteessa ympäristöön. Tämän vuoksi toiminnoista
aiheutuva melu leviää läjitystasojen kohotessa mahdollisesti laajemmalle ympäristöön
verrattuna läjityksen aloitusvaiheeseen. Valmiiksi läjitetyt osat voivat toisaalta toimia
myös meluesteinä lähimmän asutuksen suuntaan jo toiminnan aikana. Läjityksen
loputtua istutetut maavallit toimivat osaltaan meluhaittoja vaimentavana meluesteenä.
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Rakentamisen aikaista meluntorjunnan suunnittelua pidetään kaikissa vaihtoehdoissa
hyvin tärkeänä, jotta melutasot jäävä alle päiväajan ohjearvojen. Erityisesti tilanteissa,
jolloin hankealueella tehdään räjäytyksiä, voivat melun maksimitasot (LAFmax) nousta
lähimpien asuinrakennusten kohdalla korkeiksi. Kun louhintatasot, -sijainnit ja -suunnat
ovat tarkemmin tiedossa, tulee rakentamisen aikaisia melutasoja tarkastella
tarkemmin. Myös toiminnan aikaan aamuajan melua aiheuttavia toimintoja kannattaa
mahdollisuuksien mukaan välttää.
Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää välttämättömänä, että valittavan vaihtoehdon
melumallinnus tehdään uudelleen, kun melun päästölähteet ja niiden sijainnit
tarkentuvat, jotta voidaan varmistua siitä, ettei hankkeesta aiheudu ohjearvojen
ylityksiä. Mallinnus tulee tehdä ilman meluntorjuntatoimenpiteitä ja niiden kanssa.
Meluntorjuntatoimenpiteiden riittävyyttä tulee toiminnan aikana varmistaa
melumittauksin lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.
Ilmanlaatu
Arviointiselostuksen mukaan rakennusvaiheessa kallion louhinnasta ja kiviaineksen
murskauksesta aiheutuu pölypäästöjä, joista voi aiheutua lähimpien asuinrakennusten
kohdalla ohje- ja raja-arvojen ylityksiä. Erityisesti tilanteessa, jossa toiminnan ollessa
käynnissä aluetta laajennetaan, voi aiheutua merkittävää pölyn leviämistä. Hajuhaittaa
rakentamisesta ei arvioida aiheutuvan.
Ilmapäästöjen mallinnuksen perusteella kierrätyspuiston toiminnan aikana
hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausiohjearvon ja vuosiraja-arvon ei arvioida
ylittyvän missään vaihtoehdossa lähimmän asutuksen kohdalla. Pienhiukkasten
(PM2,5) vuosiraja-arvon arvioidaan ylittyvän vain välittömästi päästölähteen
läheisyydessä. Kierrätyspuiston toiminnasta ei arvioida aiheutuvan hajuhaittaa
lähialueen asutukselle tai muihin häiriintyviin kohteisiin. Toiminnasta voi kuitenkin
aiheutua hetkellistä hajun leviämistä epäsuotuisissa sääolosuhteissa laajalle alueelle.
Nämä tilanteet eivät käytetyn kolmen vuoden sääaineiston perusteella toistu usein.
Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää välttämättömänä, että valittavan vaihtoehdon
rakennusvaiheen pölypäästöjen torjunta suunnitellaan huolellisesti, pölypäästöjä
seurataan rakentamisen ajan ja tarvittaessa päästöjä mitataan, jotta voidaan varmistua
siitä, että rakentamisesta ei aiheudu ohje- ja raja-arvojen ylityksiä.
Talousvesi
Hankealueet eivät sijoitu pohjavesialueille. Lähin pohjavesialue sijoittuu 600 metrin
päähän vaihtoehdossa VE2 Marjasuo. Arviointiselostuksen mukaan rakentamisella ei
arvioida olevan merkittävää vaikutusta pohjaveden pinnan tasoon tai pohjaveden
laatuun hankealueiden ulkopuolella. Hankealueiden pohjaveden virtaussuunnat on
arvioitu maastonmuotojen ja maaperän laadun perusteella. Pohjaveden korkeudesta
tai laadusta hankealueilla ei ole tietoa. Myöskään hankealueiden kallioperän
rikkonaisuudesta tai hydrogeologisista yhteyksistä ei ole tietoa. Hankealueiden
läheisyydessä, kilometrin säteellä on todennäköisesti talousvesikäytössä olevia
kaivoja, mutta niitä ei ole kartoitettu.
Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää arviointiselostuksen puutteena sitä, että
hankealueiden pohjaveden virtaussuunnista, kallioperän rikkonaisuudesta ja
hydrogeologisista yhteyksistä ei ole tarkempaa tietoa eikä lähialueen talousvesikaivoja
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ole kartoitettu. Tämä vaikeuttaa talousveden laatuun ja määrään mahdollisesti
aiheutuvien vaikutusten vertailua eri hankevaihtoehtojen välillä. Lähimmät
asuinrakennukset eri hankevaihtoehdoissa sijaitsevat kuitenkin noin 0,5 km
etäisyydellä hankealueista. Aluehallintovirasto toteaa, että sellaista vaihtoehtoa, joka
sisältää riskin talousveden saannin vaikeutumiseen, ei tule toteuttaa, ellei ole olemassa
vaihtoehtoa veden saannin korvaamiseen riskin toteutuessa. Talousvesikaivojen
kartoituksen yhteydessä on tarpeellista kartoittaa myös energiaporakaivot.
Vaihtoehdon VE3 Matomäki eteläpuolella noin kahden kilometrin etäisyydellä on
Kuivannon 1-luokan pohjavesialue, jonka eteläosassa sijaitsee Kuivannon taajaman
vedenottamo, jonka vettä käyttää noin 150 kiinteistöä. Arviointiselostuksen mukaan
pohjaveden purkautumissuunta on kohti Kuivannonjokea. Vedenottamo sijaitsee aivan
Kuivannonjoen
vieressä
ja
Orimattilan
kaupungin
ympäristölautakunnan
arviointiohjelmasta antaman lausunnon mukaan riski vedenottamon vedenlaadulle
muodostuu pintavesien pääsystä vedenottokaivoon. Arviointiselostuksen mukaan
pohjaveden määrän tai laadun muutokset rakentamisen ja toiminnan aikana jäävät
vähäisiksi ja rajoittuvat hankealueelle. Hankkeen vaikutuksilla ei arvioida olevan
vaikutusta Kuivannonjokeen purkautuvan pohjaveden määrään tai laatuun eikä
vedenottamon toimintaan. Vaihtoehdossa maastoon johdettavat vedet lasketaan
uomaa pitkin Hiirenojaan, joka laskee Kuivannonjokeen. Arviointiselostuksen mukaan
Kuivannonjoki on jo nykyisellään tulvaherkkä. Aluehallintovirasto pitää tarpeellisena,
että mikäli vaihtoehto VE3 Matomäki valitaan, tulee tarkemmin selvityksin varmistaa,
ettei maastoon johdettavat vedet lisää riskiä Kuivannon vedenottamon veden
saastumiselle Kuivannonjoen kautta ottaen huomioon tulvien lisäksi myös
rankkasateet.
Muilta osin arviointiselostuksesta ei ole huomautettavaa.

Ympäristöterveydenhuollon
ylitarkastaja

Tiedoksi

Erja-Riitta Tarhanen
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Lahti 15111

Lausunto Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen valmisteluaineistosta
Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ihmettelee edelleen että kaatopaikkahanketta kutsutaan ”kierrätyspuistoksi”, vaikka olennainen osa toteutusta on jätteen loppusijoittamista (kaatopaikka). ”Kierrätyspuisto” on paikka, jossa materiaali kierrätetään: nimikkeellä johdetaan ihmisiä harhaan. Valtakunnallisen jätehuollon tavoitteissa on uudelleenkäytön ja kierrätyksen nostaminen uudelle tasolle.
Lahden seutu on Etelä-Hämeessä toiminut monella tavalla ympäristöasioiden eturintamassa, ja tässä
hankkeessa olisi tilaisuus toimia edelläkävijä jätteenkäsittelyssä.
Hankkeeseen liittyviä luontokartoituksia alueilla on tehty runsaasti, mutta on tärkeä pitää mielessä,
että ne avaavat tilanteisiin hetkellisen näkemyksen kevätkesällä 2019. Viitasammakon ja lintujen
esiintyminen vaihtelee vuosittain, ja esimerkiksi aikaisemmat liito-oravahavainnot ovat edelleen
varteenotettavia tietoja. Liito-orava on paikkaeläin, jolla ei tunneta vaelluksia, ja vaikka yksilöiden
elinikä on alle viisi vuotta, sopivat elinympäristöt säilyvät asuttuina vuosikymmenestä toiseen. Sopivan elinympäristön koko on uroksella 60 hehtaaria. Liito-orava on edelleen harvinaistuva uhanalaislaji, ja meneillään oleva Lahden kehätien rakentaminen kaventaa sen esiintymistä VE-1:n (”Kehätie”) lähistöllä. Luontoselvitys antaa liito-oravan esiintymisestä niukan kuvan. Huomionarvoista
on myös metson esiintyminen esitetyillä VE-alueilla. Uuden kaatopaikan perustaminen ei ole mielekäs syy kaventaa näiden lajien esiintymistä.
Porvoonjoen yläjuoksu on nykyisellään vesistön pahiten kuormitettu alue. Uuden kaatopaikan vaihtoehdoista ”Kehätie” viettää suoraan Porvoonjoen yläjuoksuun (Koivusillanjokeen) ja joen alku-uomia kulkee suunnitelma-alueen halki. VE2 lisäisi kuormitusta Tekemäjärven luonnonsuojelualueelle. VE3 ja VE4 lisäisivät tulvariskejä valuma-alueellaan. Porvoonjoen vesistönsuojeluyhdistys on
pitkäjänteisellä työllä onnistunut parantamaan joen tilaa: tätä työtä ei pidä asettaa uuden uhan alaiseksi.
Hankkeessa esitetyt vaihtoehdot tuovat uusia melualueita talousmetsäalueille. Luonnonhiljaisuus on
uusiutumaton luonnonvara.
Hyvän aluesuunnittelun lähtökohta on kuormittaa mahdollisimman vähän ympäristöä, luontoa ja
olemassa olevaa asutusta. Kaatopaikkahankkeessa ”0-vaihtoehto” eli Kujalan kaatopaikan kehittäminen on jostakin syystä ohitettu kevyesti ja jätetty pois. Kujalassa on valmiit rakenteet, vanhaa
kaatopaikka-aluetta voi hyödyntää (vanhaa penkkaa jopa purkaen) ja laajentaminen on mahdollista.
Kujala sijaitsee uusia vaihtoehtoja lähempänä kolmen seudullisen taajaman, Lahden, Nastolan ja
Orimattilan painopistettä, ja on täten liikenteellisesti otollisella paikalla.

2(2)

Luonnonsuojelupiiri ei kannata ajatusta sijoittaa uutta kaatopaikkaa neitseelliseen maastoon jossa
esiintyy metsoa, viirupöllöä ja liito-oravaa. Niillä on uusiutuvaa arvoa harvinaisten lajien esiintymiselle, biotalouteen ja virkistykseen (marjastus, sienestys, metsästys mukaanlukien).
Luonnonsuojelupiiri on kaatopaikkahankkeen tiimoilta huolestunut näennäisdemokratiasta. Hollolan kunnan ja Päijät-Hämeen liiton hallituksen taholta on julkisuudessa liikkunut näkemys, että uusi
kaatopaikka tulee Hollolaan. Yleisöpalautteella ja lausunnoilla on koettu olevan vähän vaikutusta
hankkeeseen, jos ollenkaan. Yhtaikainen lausuntopyyntö samaan hankkeeseen liittyvistä asioista eri
tahoille hämärtää kaavoituksen kulkua.

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry.
Petri Honkanen
puheenjohtaja

Karri Jutila
aluesihteeri

Hollolan kunta
Kunnanhallitus

Ote pöytäkirjasta
17.02.2020

3/2020

1 ( 9)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Elinvoimavaliokunta, § 14,19.02.2019
Elinvoimavaliokunta, § 5,11.02.2020
Kunnanhallitus, § 31, 17.02.2020
§ 31
Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalue (Lahden seudun kierrätyspuisto),
vaihemaakuntakaavan vireille tulo, OAS-luonnos ja YVA-ohjelma
HOLDno-2019-133
Elinvoimavaliokunta, 19.02.2019, § 14
Valmistelijat / lisätiedot:
Katariina Tuloisela
katariina.tuloisela@hollola.fi
kaavoitusarkkitehti
Oheismateriaali
1 Lausuntopyyntö_OAS_20190122
2 OAS_20181112mh_korjattu
Päijät-Hämeen liitto pyytää lausuntoa vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelman luonnoksesta 28.2.2019 klo 15.00 mennessä Päijät-Hämeen
liittoon.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS-luonnos) on sähköisesti Päijät-Hämeen
liiton verkkosivuilla. Verkkosivulla on kuulutus sekä Päijät-Hämeen
jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun kierrätyspuisto) vaihemaakuntakaavasta ja
Lahden seudun kierrätyspuiston ympäristövaikutusten arvioinnista, http://www.paijat-
hame.fi/maakuntakaava/vaihemaakuntakaava-2/ ja linkit molempien hankkeiden
aineistoihin.
Jätteiden hyötykäytön kehittyessä seudullisesti palveleva Kujalan jätteenkäsittelyalue
ei enää riitä takaamaan kiertotaloutta palvelevan yritystoiminnan kehittymisen
tarpeita, ja uuden alueen löytäminen Lahden seudulta on tarpeellista.
Vaihemaakuntakaavalla on tarkoitus ratkaista Lahden seudun jätteenkäsittelyalueen
sijoittuminen. Alueen toteutusvaihtoehtoja, joita on esiselvityksien jälkeen neljä,
vertaillaan ja niiden vaikutuksia arvioidaan suunnittelun yhteydessä tehtävässä
ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA). YVA-prosessia viedään eteenpäin
vaihemaakuntakaavan kanssa samanaikaisesti. Vaihemaakuntakaavalla ratkaistaan
jätteenkäsittelyalueen sijainti ja siihen liittyvät liikenteen ja teknisen huollon verkostot.
Vaihemaakuntakaavan suunnittelualueen muodostavat alueet ovat nimeltään:
1. Kehätien alue Hollolassa
2. Marjasuon alue Tuuliharjan vieressä Orimattilassa
3. Matomäen alue Nastolan eteläpuolella Orimattilassa
4. Loukkaanmäen alueen nelostien länsipuolinen osa Orimattilassa.
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Maakuntakaavaan laadittavien selvitysten ja YVA-menettelyn aikana syntyvien
selvitysten pohjalta suunnittelualue karsiutuu ehdotusvaiheessa esitettävään
ratkaisuun. YVA-ohjelman mukaan tutkitaan myös ns. 0-vaihtoehto, jossa Lahden
seudulle ei sijoiteta jätteenkäsittelyaluetta.
Maakuntakaavan jälkeen tarvitaan kunnan yleiskaava ja asemakaava. Lahden seudun
jätteenkäsittelyalue voidaan toteuttaa vasta sitten, kun tarvittava kaavat ovat tulleet
lainvoimaiseksi.
Hollolan kunnan strategisen yleiskaavan päivitys alkaa vuoden 2019 keväällä.
Strateginen yleiskaavan valmistuu hyväksymiskäsittelyyn arvion mukaan 2021 vuoden
aikana. Vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on arvioitu
vaihemaakuntakaavan valmistuvan hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2020 lopulla.
Strategisessa yleiskaavassa kehätie vaihtoehto VE1 huomioidaan kaavoitustyön aikana
alueena, joka maankäyttö ratkaistaan myöhemmin aluetta koskevien selvitysten
valmistuttua.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell
Elinvoimavaliokunta toteaa, että sillä ei ole huomautettava vaihemaakuntakaavan
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnoksesta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Elinvoimavaliokunta, 11.02.2020, § 5
Valmistelijat / lisätiedot:
Katariina Tuloisela
katariina.tuloisela@hollola.fi
kaavoitusarkkitehti
Liitteet

1 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavan
valmisteluaineistosta
Päijät-Hämeen maakuntaliitto pyytää palautetta vaihemaakuntakaavan
valmisteluvaiheen aineistosta 28.2.2020 mennessä Päijät-Hämeen liittoon.
Vaihemaakuntakaavalla on tarkoitus ratkaista Lahden seudun jätteenkäsittelyalueen
sijoittuminen. Alueen toteutusvaihtoehtoja, joita on neljä, vertaillaan ja niiden
vaikutuksia arvioidaan suunnittelun yhteydessä tehtävässä ympäristövaikutusten
arviointimenettelyssä (YVA), jota viedään eteenpäin vaihemaakuntakaavan kanssa
samanaikaisesti. Vaihemaakuntakaavalla ratkaistaan jätteenkäsittelyalueen sijainti ja
siihen liittyvät liikenteen ja teknisen huollon verkostot. Vaihemaakuntakaavassa on
tarkoitus osoittaa kierrätyspuiston sijaintipaikka jätteenkäsittelyalueen merkinnällä.
Uudella jätteenkäsittelyalueella käsitellään ja kierrätetään pilaantumattomia
ylijäämämaa-aineksia, pilaantuneita maa-aineksia, rakennus- ja purkujätteitä,
nestemäisiä jätteitä (esim. ruoppausmassat, betonilietteet), energiahyötykäyttöön

Hollolan kunta
Kunnanhallitus

Ote pöytäkirjasta
17.02.2020

3/2020

3 ( 9)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

toimitettavia materiaaleja, tuhkia ja metsätähteitä. Loppusijoitettavaksi päätyvät
sellaiset materiaalit, joita ei vielä toistaiseksi hyödynnetä muilla tavoin. Tällaisia ovat
osa pilaantuneista maa-aineksista, vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavat rakennus- ja
teollisuusjätteet, jätteenkäsittelystä muodostuneet hyödyntämiskelvottomat
loppujakeet sekä hyödyntämiskelvottomat tuhkat. Lisäksi kierrätyspuiston alueelle on
suunniteltu myös kiinteän polttoaineen, kuten biopolttoaineen ja huolto-
varmuuspolttoaineen (esim. pelletti tai kivihiili) käsittelyä ja välivarastointia.
Päijät-Hämeen maakuntahallitus linjaa valmisteluvaiheen aineiston, ELY-keskuksen
YVA selostuksesta antaman perustellun päätelmän sekä saatujen mielipiteiden ja
lausuntojen perusteella, mistä vaihtoehtoisesta alueesta valmistellaan kaavaehdotus.
Kaavaehdotus on tarkoitus laittaa nähtäville alkusyksystä ja tuoda
maakuntavaltuuston käsiteltäväksi joulukuussa 2020.
Käsiteltävistä hankevaihtoehdoista Hollolan kunnan alueella on vaikutuksia kahdella
hankevaihtoehdolla. Vaihtoehto VE1 Kehätie, joka on kokonaan kunnan alueella
kuntakeskuksen eteläpuolella ja vaihtoehto VE4 Loukkaanmäki, joka on kokonaan
Orimattilan puolella, mutta jonka vaikutukset ulottuvat jonkin verran Miekkiön
eteläosaan.
Kierrätyspuistohankkeen ve1, Kehätie, sijainti yhdyskuntarakenteesta on vaihtoehdon
vahvuus ja heikkous. Yhdyskuntarakenteen hajautuminen on suurin
yhdyskuntarakennetta haittaava tekijä. Hajaantunut yhdyskuntarakenne rasittaa sekä
taloutta että ympäristöä. Vaikutukset tulevat pääosin liikenteen lisääntymisen sekä
laajemman infran rakentamisen ja ylläpidon muodossa. Yritysalueille tehdyt
maankäyttövaraukset Hollolassa kehätien varressa ja logistiikka-alueeksi
asemakaavoitettu alue radan varressa tuottavat vaihtoehdossa 1 synergiaetua
tulevaisuudessa yritystoiminnalle.
Kierrätyspuiston alueelle on tarkoitus sijoittaa toimintoja, jotka rajoittavat osittain
ympäristön maankäyttöä. YVA selostuksessa ei nouse kuitenkaan esille terveyteen
liittyviä rajoitteita Kehätien ve1 toteuttamiselle suhteessa kunnan nykyisiin
asemakaavoitettuihin ja strategisessa yleiskaavassa esitettyihin uusiin asuinalueisiin
mikäli kehätien varteen ja alueelle johtavalle kadulle toteutetaan
riittävät meluesteet. Kierrätyspuiston hankevaihtoehtojen ve1 ja ve 4 yhden kilometrin
säteellä osoitetulla vaikutusalueella on jonkin verran haja-asutusta.
Logistiikka-aluetta ja vaihtoehdon VE 1 mukaista aluetta erottaa luontoarvoiltaan
merkittävät ojat, Koivusillanjoki ja Melkkaanoja, lähialueineen, joten välitöntä yhteyttä
logistiikka-alueelle ei saada. Molempien ojien luontoarvot on huomioitava
mahdollisessa jatkosuunnittelussa siten, että ojat lähialueineen jäävät
mahdollisimman luonnontilaisiksi ja niiden luontoarvot säilyvät. Virkistysyhteydet ja
ekologiset verkostot tutkitaan yleispiirteisesti kunnan vireillä olevassa strategisessa
yleiskaavassa 2020. Kunnan tarkemmassa kaavoituksessa virkistysyhteydet ja
ekologiset verkostot määritellään aluevarauksina.
Kuntakaavoituksella, alueen ja sen lähiympäristön yleiskaavoituksella ja
asemakaavoituksella, voidaan tarvittaessa asettaa alueelle sijoitettavalle toiminnalle
rajoituksia ja tarkennuksia. Kierrätyspuiston aluerajaus tarkentuu myös kunnan
kaavoituksessa.
Kierrätyspuistohankkeen vaihtoehto 4, Loukkaanmäki, sijaitsee Miekkiön eteläpuolelle
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valtatien 4 varressa. Ympäristöselvitysten mukaan jonkin verran melua tulee myös
Hollolan kunnan puolelle. Vaihtoehdon 4 lähialueella on muutamia asuintaloja.
Suunnitellut uudet asuinalueet ovat kaukana.
Vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen aineisto on maankäyttö- ja rakennuslain
mukaisesti (MRL § 62, MRA § 30) nähtävillä 15.1 – 28.2.2020 välisen ajan Päijät-
Hämeen liiton virastossa, liiton jäsenkuntien ilmoitustauluilla ja liiton kotisivuilla www.
paijat-hame.fi. Kierrätyspuiston YVA-selostus on samaan aikaan nähtävillä Hollolassa,
Orimattilassa ja Lahdessa sekä ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi
/LahdenseudunkierratyspuistoYVA.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell
Hollolan kunnan palautteena vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistosta
elinkeinovaliokunta esittää kunnanhallitukselle:
Kiertotalouteen liittyy merkittäviä globaaleja ja yhteiskunnallisia tarpeita. Uudelleen
käyttämällä ja kierrättämällä materiaalit tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti
voidaan merkittävästi vähentää neitseellisten luonnonvarojen käyttöä. Kierrätyksen
kehittäminen edellyttää teknologian kehittämistä ja innovaatioita, mikä puolestaan
synnyttää työpaikkoja ja kansantaloudellista rahoituspohjaa hyvinvointipalveluille.
Kiertotalous on tulevaisuuden kasvuala. Päijät-Hämeen kehityksen näkökulmasta on
tärkeää, että kiertotalouden ympärillä tapahtuvaa taloudellista ja toiminnallista kasvua
voidaan hyödyntää myös omassa maakunnassa.
Maakuntakaavan esitystapa on yleispiirteinen, aluerajauksia ei ole tarkoitettukaan
tarkaksi. Koska vaihemaakuntakaavalla päätetään vain jätteenkäsittelyalueen eli
Lahden seudun Kierrätyspuiston sijainti ja pääkäyttötarkoitus, yleispiirteinen
esitystapa on riittävä. Tämä jättää paikallista suunnitteluvaraa kunnan yleis- ja
asemakaavoille.
Maakuntakaavatyössä tarkastelualueeksi on valittu kolmen kilometrin matka
arvioitaessa vaikutuksia ihmisiin. Tämä etäisyys on hyvä tarkastelualue, vaikka kaikki
vaikutukset eivät ylläkään näin pitkälle. Jatkosuunnittelulla kuntakaavoituksessa ja
lupakäsittelyillä varmistetaan, että alueella toteutuvat hankkeiden
ympäristövaikutukset tulee hallittua toteutuksen yhteydessä.
Suurin osa kierrätyspuiston/jätteenkäsittelyalueen raaka-aineista on maa-massoja.
Maa-ainesten vastaanottoon soveltuvat alueet Päijät-Hämeen kuntien tarpeisiin
voitaisiin ratkaista erikseen. Ylijäämämaiden kannalta tilanne on tällä hetkellä
hankalin, sillä Rälssin maanvastaanottoalue on täyttymässä kymmenen vuoden
kuluessa. Puhtaiden maa-ainesten vastaanottoa tulisi tarkastella myös
hajatusvaihtoehtojen pohjalta, jolloin liikenteestä tulevia haittoja voitaisiin pienentää
ja kierrätyspuistolle varattavan alueen pinta-ala samalla pienenisi huomattavasti.
Jatkoselvityksissä on huomioitava ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön kohdistuvia
vaikutuksia myös siltä kannalta miten negatiivisia vaikutuksia voidaan
vähentää. Valmisteluaineistossa on arvioitu keskeisimmät vaikutukset yhdyskunta- ja
energiatalouteen yhdyskuntateknisen toteutettavuuden näkökulmasta.

Hollolan kunta
Kunnanhallitus

Ote pöytäkirjasta
17.02.2020

3/2020

5 ( 9)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Jatkoselvityksissä tulisi huomioida myös nykyisen verkoston
päivitystarpeet, jätevedenpuhdistamoiden kapasiteetti ja häiriöherkkyys sekä
vertailukelpoinen hinta-arvio toteutukselle.
Kunta on rahoittanut valtion rahoitusvastuulle kuuluvan Lahden eteläisen kehätien
rakentamista lähes 2 prosenttiyksikön kunnallisverotuottoa vastaavalla määrällä.
Valtio on edellyttänyt kunnan rahoitusvastuuta perustuen kunnan saamaan
yritystoiminnan sijoittumishyötyihin. Kehätien länsipuolinen alue on tähän liittyen
lähtökohtaisesti osoitettu yritystoiminnalle.
Kierrätystoiminta on nopeasti kasvava elinkeinotoiminnan ala. Kierrätystoiminnalle
varatun alueen tulee olla sijainniltaan houkutteleva. Tästä johtuen liikenneyhteydet ja
ympäristön tarjoamat mahdollisuudet nousevat tärkeään asemaan. Hollolan kunta
pitää (VE1), erityisesti synergiahyötyjen näkökulmasta ja kehätien läntisen puolen
yritystoiminta-alueen kokonaisuuden näkökulmasta, kierrätyspuiston sijoittamista
kehätien alueelle mahdollisena ja jatkotarkasteltavana alueena.
Samalla kunta toteaa, että maakuntakaava-vaihe sinällään on vain osa ratkaisun
etsintää. Soveltuvan sijoitusalueen ympäristövaikutusten arvioinnin sekä keskeisten
lisäselvityksiä vaativien vaikutusarviointien lisäksi olennaiset kysymykset liittyvät
hankkeen taloudellisiin reunaehtoihin sekä investoinnin toteuttamismalleihin ja -
kelpoisuuteen.
Päätös
Käydyn äänestyksen jälkeen Kari Sulosen esittämä ja Heli Nurmisen kannattama esitys
tuli valiokunnan kannaksi. Esittelijä jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Kunnanhallitus, 17.02.2020, § 31
Liitteet

1 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavan
valmisteluaineistosta
Hollolan valtuustolle on esitelty kierrätyspuiston YVA -selvitystä sekä aihealueeseen
liittyvää laajempaa tarkastelua infossa 14.11.2019 sekä seminaarissa 23.1.2020.
Valtuustoseminaarissa on kerätty myös ryhmien kantoja ja palautetta kierrätyspuiston
osalta. Kantana on ollut se, että kierrätyspuiston sijoittumista Hollolaan pidetään
edelleen mahdollisena vaihtoehtona.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen
Hollolan kunnan palautteena vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheesta
kunnanhallitus esittää seuraavaa:
Kiertotalouteen liittyy merkittäviä globaaleja ja yhteiskunnallisia tarpeita. Uudelleen
käyttämällä ja kierrättämällä materiaalit tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti
voidaan merkittävästi vähentää neitseellisten luonnonvarojen käyttöä. Kierrätyksen
kehittäminen edellyttää teknologian kehittämistä ja innovaatioita, mikä puolestaan
synnyttää työpaikkoja ja kansantaloudellista rahoituspohjaa hyvinvointipalveluille.
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Kiertotalous on tulevaisuuden kasvuala. Päijät-Hämeen kehityksen näkökulmasta on
tärkeää, että kiertotalouden ympärillä tapahtuvaa taloudellista ja toiminnallista kasvua
voidaan hyödyntää myös omassa maakunnassa.
Maakuntakaavan esitystapa on yleispiirteinen, aluerajauksia ei ole tarkoitettukaan
tarkaksi. Koska vaihemaakuntakaavalla päätetään vain jätteenkäsittelyalueen eli
Lahden seudun Kierrätyspuiston sijainti ja pääkäyttötarkoitus, yleispiirteinen
esitystapa on riittävä. Tämä jättää paikallista suunnitteluvaraa kunnan yleis- ja
asemakaavoille.
Maakuntakaavatyössä tarkastelualueeksi on valittu kolmen kilometrin matka
arvioitaessa vaikutuksia ihmisiin. Tämä etäisyys on hyvä tarkastelualue, vaikka kaikki
vaikutukset eivät ylläkään näin pitkälle. Jatkosuunnittelulla kuntakaavoituksessa ja
lupakäsittelyillä varmistetaan, että alueella toteutuvat hankkeiden
ympäristövaikutukset tulee hallittua toteutuksen yhteydessä.
Suurin osa kierrätyspuiston/jätteenkäsittelyalueen raaka-aineista on maa-massoja.
Maa-ainesten vastaanottoon soveltuvat alueet Päijät-Hämeen kuntien tarpeisiin
voitaisiin ratkaista erikseen. Ylijäämämaiden kannalta tilanne on tällä hetkellä
hankalin, sillä Rälssin maanvastaanottoalue on täyttymässä kymmenen vuoden
kuluessa. Puhtaiden maa-ainesten vastaanottoa tulisi tarkastella myös
hajatusvaihtoehtojen pohjalta, jolloin liikenteestä tulevia haittoja voitaisiin pienentää
ja kierrätyspuistolle varattavan alueen pinta-ala samalla pienenisi huomattavasti.
Jatkoselvityksissä on huomioitava ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön kohdistuvia
vaikutuksia myös siltä kannalta miten negatiivisia vaikutuksia voidaan
vähentää. Valmisteluaineistossa on arvioitu keskeisimmät vaikutukset yhdyskunta- ja
energiatalouteen yhdyskuntateknisen toteutettavuuden näkökulmasta.
Jatkoselvityksissä tulisi huomioida myös nykyisen verkoston
päivitystarpeet, jätevedenpuhdistamoiden kapasiteetti ja häiriöherkkyys sekä
vertailukelpoinen hinta-arvio toteutukselle.
Kunta on rahoittanut valtion rahoitusvastuulle kuuluvan Lahden eteläisen kehätien
rakentamista lähes 2 prosenttiyksikön kunnallisverotuottoa vastaavalla
määrällä. Valtio on edellyttänyt kunnan rahoitusvastuuta perustuen kunnan saamaan
yritystoiminnan sijoittumishyötyihin. Kehätien länsipuolinen alue on tähän liittyen
lähtökohtaisesti osoitettu yritystoiminnalle.
Kierrätystoiminta on nopeasti kasvava elinkeinotoiminnan ala. Kierrätystoiminnalle
varatun alueen tulee olla sijainniltaan houkutteleva. Tästä johtuen liikenneyhteydet ja
ympäristön tarjoamat mahdollisuudet nousevat tärkeään asemaan. Hollolan kunta
pitää (VE1), erityisesti synergiahyötyjen näkökulmasta ja kehätien läntisen puolen
yritystoiminta-alueen kokonaisuuden näkökulmasta, kierrätyspuiston sijoittamista
kehätien alueelle mahdollisena ja jatkotarkasteltavana alueena. Myös Loukkaanmäen
vaihtoehto (VE4) on potentiaalinen vaihtoehto.
Samalla kunta toteaa, että maakuntakaava-vaihe sinällään on vain osa ratkaisun
etsintää. Soveltuvan sijoitusalueen ympäristövaikutusten arvioinnin sekä keskeisten
lisäselvityksiä vaativien vaikutusarviointien lisäksi olennaiset kysymykset liittyvät
hankkeen taloudellisiin reunaehtoihin sekä investoinnin toteuttamismalleihin ja -
kelpoisuuteen.
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Äänestykset
JAA: kunnanjohtajan pohjaehdotus
EI: Pentti Lammen ehdotus
Jaa
Tuula Kilpinen
Erkki Arvila
Ei
Kati Pölönen
Mika Lampola
Pentti Lampi
Helena Maattola
Ilpo Markkola
Hannu Heikkilä
Hannu Siljander
Eero Virta
Päätös
Keskustelun kuluessa Pentti Lampi ehdotti Hannu Heikkilän ensin kannattamana, että
muutetaan kunnanjohtajan lausuntoehdotuksessa oleva seuraava kohta ” Hollolan
kunta pitää (VE1), erityisesti synergiahyötyjen näkökulmasta ja kehätien läntisen
puolen yritystoiminta-alueen kokonaisuuden näkökulmasta, kierrätyspuiston
sijoittamista kehätien alueelle mahdollisena ja jatkotarkasteltavana alueena. Myös
Loukkaanmäen vaihtoehto VE4 on potentiaalinen vaihtoehto. ” seuraavasti :
”Yhteenvetona ympäristö- ja terveysvaikutuksista vaihtoehdoissa VE1 Kehätie ja VE4
Loukkaanmäki voi YVA:n selvityksen pohjalta todeta, että huolellisesta
ympäristövaikutusselvityksestä huolimatta epävarmuustekijöitä asian luonteeseen
liittyen jää. VE1 Kehätievaihtoehdossa 3 km:n vaikutusalueella asuu paljon ihmisiä
(7261 asukasta), joten mahdolliset väestötasoiset haittavaikutukset voivat olla
merkittäviä asiaa mitenkään liioittelematta. Vaihtoehtoehdon VE4 Loukkaanmäki
jatkoselvittämistä suositellaan kaavatyössä jatkettavan, jos Orimattila niin päättää.”
Muilta osin kunnanjohtajan lausuntoehdotus hyväksytään.
Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta
poikkeava kannatettu ehdotus, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että
ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka
kannattavat Lammen ehdotusta, äänestävät ei. - Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä ja 8 ei-ääntä, 1 poissa.
Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus oli hyväksynyt Pentti Lammen ehdotuksen.
Kristiina Vanhala-Selin poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi.
Tiedoksi
Päijät-Hämeen liitto toimisto@paijat-hame.fi
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Päätös on viety nähtäväksi www.hollola.fi 18.2.2020
Otteen oikeaksi todistaa
Hollolan kunnan kirjaamo
18.02.2020

Virpi Hurri
toimistosihteeri

Tiedoksianto asianosaiselle
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköisellä viestillä, joka on lähetetty
18.2.2020
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Muutoksenhakukielto
§31
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on
jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).
Vesihuoltolaitoksen ja sen asiakkaan välinen kiinteistön vesihuoltoa koskeva riita-asia
käsitellään käräjäoikeudessa. (Vesihuoltolaki 119/2001 § 34).

Hollolan ympäristöyhdistys ry
/Matti Laurila
Kirmolantie 3
15860 Hollola

Päijät-Hämeen maakuntahallitus

Lausunto Lahden seudun kierrätyspuiston YVA-selostuksesta

YVA:ssa on selvitetty kierrätyspuiston vaikutuksia ympäristöön muttei heikentyvän elinympäristön vaikutuksia ihmiseen. Yhdistyksemme on ollut mukana keräämässä ihmisten mielipiteitä kierrätyspuistoon suhtautumisesta Hollolan kehätie- vaihtoehdon osalta (VE1). Adresseihin kertyi 1750 VE1:tä vastustavaa nimeä, jotka on luovutettu Hollolan kunnalle noin kaksi
vuotta sitten 15.1.2018 ja myöhemmin täydennetty. Adressin saatesanoissa ei mainita kotitalousjätettä hajuineen, kuten Hollolan kunnanjohtaja kunnanhallituksen YVA-lausunnon esityksen perusteluissa väittää. Viime päivinä on sähköiseen adressiin tullut lähes kaksisataa uutta
allekirjoitusta.
YVA:ssa ei ole huomioitu mitä kaatopaikka-asetuksen 4§:ssä (v. 2013) säädetään:
Kaatopaikka-alueen valinnassa on huolehdittava, että kaatopaikkatoimintaan käytettävän
alueen etäisyys asutuksesta otetaan huomioon.
Sijaintivaihtoehtoja etsittäessä ja niistä päätettäessä on kyseinen lain pykälä VE1:n kohdalla
jätetty huomioimatta. Lähes 2000 VE 1 –hanketta vastustavaa allekirjoitusta osoittaa, että
sijainti on liian lähellä asutusta (7 261 asukasta kolmen km:n vaikutusalueella ja neljän km:n
noin 13 000). Väestötasoiset haittavaikutukset (johtuen pölystä, melusta, savusta, hajusta,
liikenteen lisääntymisestä ja kiinteistöjen arvon alenemisesta) voivat olla merkittäviä. Hollolan
kuntakeskuksen asutustaajaman sijainti on vallitsevien tuulien alapuolella VE 1:n kierrätyspuisto-kaatopaikkaan nähden. YVA:n melu-mallinnuksessa tuulen nopeudeksi on otettu 3,0
m/s, kun tuuliruususta ilmenee, että 3,0 – 8,8 m/s tuulta on yhtä paljon kuin alle 3,0 m/s tuulia.
Voimakkaammat tuulet siirtävät haittoja kauemmaksi. Vallitsevien tuulien pöly-, melu-, savuja hajuhaittoja suuntaava vaikutus ei näy mallinnuskuvioissa. Vallitsevat tuulet kuljettavat ko.
haittoja enimmäkseen pohjoiseen ja koilliseen eli VE 1:n tapauksessa kohti lähellä olevia asutustaajamia.
Kaatopaikka-asetuksen 4§:n mukaan kaatopaikkaa ei saa sijoittaa virkistyskäyttöön tarkoitetun tai muun erityistä suojelua vaativan vesialueen välittömään läheisyyteen. VE1 rajoittuu
Porvoonjoen latvavesille, Koivusillanjoen ja Melkkaanojan varteen.
Hollolan kuntakeskuksen eteläpuolelle on rakennettu 1960- ja 1990-luvuilla Kartanon-Kumpulan omakotialueet ja parhaillaan rakennetaan Perhoslehdon ja Vanhantalonrinteen pientaloalueita sekä kaavoitetaan Hirvimäkeä. Näiden alueiden asukkaiden lähivirkistysalueet sijaitsevat kehätien rakentamisen ja sen varteen kaavailtujen yritysalueiden ja rinnakkaisteiden
rakentamisen jälkeen kaukana. Kuntakeskuksen pohjoispuolinen Tiirismaa on automatkan
päässä, joten kehätien eteläpuoleinen, toistaiseksi luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä
ydinalue on säilytettävä. Kierrätyspuisto hävittäisi tuon potentiaalisen virkistysalueen.
1

Kuntakeskuksen eteläpuolisten taajamien ulkoiluun jätetyt tai kaavoitetut luonnonalueet ovat
pääosin jyrkkiä rinteitä, voimalinjojen alusia, puronvarsitiheikköjä tai avohakattuja metsiä.
YVA:n luontoselvitys Kehätien osalta vähättelee alueen luontoarvoja eikä ota huomioon monien heikennettyjen luontokohteiden ennallistamismahdollisuuksia.
YVA-selvityksessä ei tuoda esille, että Koivusillanjoki on metsälain 10 §:n mukainen
erityisen tärkeä elinympäristö. Se turvaa osaltaan Hollolan metsäluonnon monimuotoisuutta.
VE 1 – kohde rajautuu jokeen 1,2 km:n matkalla: miltei kiinni asti 600 m:n ja 50 m:n etäisyydellä myös 600 m:n matkalla. Kierrätyspuiston sijoittaminen Koivusillanjoen välittömään
läheisyyteen hävittäisi sen luontoarvot. VE 1-kohde on kokonaisuudessaan Koivusillanjoen
valuma-aluetta, osa vesistä virtaa Melkkaanojaan ja suurin osa suoraan Koivusillanjokeen
useita puroja pitkin. Kallio- ja maaperän mittavat muokkaukset aiheuttaisivat liettävää ja
rehevöittävää ravinne-, kiintoaines- ja humuskuormitusta jokeen heikentäen purotaimenen
kutumahdollisuuksia. Ilmastonmuutoksella on samanlaisia vaikutuksia. Hanke tulisi muuttamaan joen biotooppia heikentäen muidenkin virtavesien eliöiden elinmahdollisuuksia.
Luontoselvitykseen liitetyt kuvat VE 1:n luonnosta lähes mustamaalaavat sen. Koivusillanjoen
hankealueeseen rajoittuvalla rannalla on kuvauksellisiakin kohteita, joita toukokuussa
koristavat paitsi valko- ja sinivuokot, imikät ja maakunnassamme harvemmin tavattavat
mukulaleinikki, pysty kiurunkannus ja Kuvan 1 keltavuokko (Koivusillanjoen länsirannalla
11.5.2019, Pukkomäen tasalla).
Koivusillanjoki on paitsi metsälain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö myös maakunnallisesti arvokas luontokohde ja siten erityistä suojelua vaativa vesialue. Sen länsipuolelle on
vuoden 2016 maakuntakaavaan merkitty viheryhteystarve. Hollolan strategisessa yleiskaavassa Koivusillanjoella onkin kaavamääräys: ”Maa- ja metsätalousalueilla, jolla on erityisiä
ympäristöarvoja, on toimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa katsottava, ettei erityisiä
luonnonesiintymiä tai luonnonarvoja turmella”. Joki on tunnettu mm. liito-oravan asuin- ja
saukon esiintymisalueena.
Lahden eteläinen kehätie on rakennettu Koivusillanjoen poikki ja joen varteen on kaavoitettu
Nostavan logistiikka-alue. Joen luontoarvojen edelleen turmelemisen estämiseksi ja
länsipuoleisen viheryhteyden turvaamiseksi kierrätyspuistoa ei voi sijoittaa VE1:een.
Logistiikka-alue ja kierrätyspuistoalue kohtaisivat Koivusillanjoella. Se katkaisisi pitkältä
matkalta toimivan viheryhteyden. Koivusillanjoen varren metsät joen molemmin puolin on
elvytettävä. Sen alkuperäisen, puustoisen luonnontilan on annettava palautua riittävän leveänä
(100 m) vyöhykkeenä (joen varren metsiä on avohakattu ns. aavistushakkuina metsälain 10§:n
vastaisesti pitkiä matkoja aivan joen rantaviivaan asti, jopa kunnan myötävaikutuksella).
Kehätien yli on rakennettava toimiva riistasilta palauttamaan osaltaan katkaistua viheryhteyttä.
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Kuva 1 Keltavuokko (Koivusillanjoen länsirannalla 11.5.2019, Pukkomäen tasalla). Kuva:
Matti Laurila

3

Koivusillanjoen varren lähteikkö (kohde 1.3) on toisella puolella jokea kuin hankealue, mutta
selvästi hankkeen vaikutusalueella. Metsälain 10 §:n 2. momentin kohdan 1) perusteluissa
myös tihkulähdepinnat luetaan erityisen tärkeiksi elinympäristöiksi. Tihkupinnalla on
rautapitoinen kohta, mutta vesi ei 24.02.2020 ollut mutaista tai likaista kuten luontoselvityksessä todetaan vaan tihkulähteikkö on luonnontilaisen kaltainen. Kohde 1.3 on metsälain
erityisen tärkeä elinympäristö ja vesilain 2:11:n mukainen Etelä-Suomessa erittäin uhanalainen
vesiluontotyyppi. YVA-selostuksen mukaan selkeää veden purkautumiskohtaa ei ole erotettavissa toisin kuin Kuva 2 osoittaa.

Kuva 2. Kohteesta 1.3, toinen veden purkautumiskohdista ja kevätlinnunsilmän lehti
24.2.2020. Kuva: Matti Laurila

Myös Melkkaanoja täyttää metsälain 10§:n erityisen tärkeän elinympäristön vaatimukset.
Myös sen laakso toimii ekologisena käytävänä.
YVA-selostuksen mukaan saukon esiintymisen kartoittamista ei ole tehty talvella. Merkit
lisääntymispaikasta on tehtävä talvella, samoin saukon liikkuminen alueella ilmenee helpoiten
talvella joen penkereillä havaittavista liukumäistä. Saukon esiintymisen kartoittamiseksi on
tehtävä lisäselvitystä. Kuvassa 3 on saukon liukujälki kuvan oikeassa ylälaidassa. Kuva on
otettu 3.3.2019 Koivusillanjoen ja Melkkaanojan risteyksessä, sillan vieressä sulaa on vettä.
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Kuva 3 Saukon liukujälki kuvan oikeassa ylälaidassa (.3.3.2019 Koivusillanjoen ja
Melkkaanojan risteyksessä). Kuva: Matti Laurila
Hollolan kunnantalolla oli 12.9. 2019, kutsu Kuva 4, asukasilta ”Ekologinen verkosto ja
virkistysyhteydet Hollolassa”. Ramboll-yhtiö teki selvityksen strategisen yleiskaavan päivitystä varten. Tämän selvityksen tärkein tulos on se että, että Kehätien hankealue sijoittuu pääosin
noin 300 ha:n laajuiselle luonnon ydinalueelle (Kuva 5). Tätä tulosta ei ole tuotu julki eikä
sitä otettu huomioon YVA-selostuksessa. Selvityksessä esitetyn kartan (Kuva 5) mukaan 152
ha:n kierrätyspuisto-kaatopaikka sijaitsee kokonaisuudessaan luonnon monimuotoisuuden
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ydinalueella. Ramboll-viherverkostopäivitys on YVA:n lisäselvityksenä huomioitava. PäijätHämeen ekologisen verkoston päivityksen (SITO 2013) mukaan:
”Luonnon ydinalueet ovat rauhallisia, yhtenäisiä, luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä,
tavanomaisen maa- ja metsätalouden piirissä osittain olevia metsäalueita. Luonnon
ydinalueet muodostavat suojavyöhykkeen suojaten arvokkaimpia kohteita, suojelualueita
ja muita luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita alueita niitä pirstovalta
maankäytöltä ja toiminnalta.”
Ekologisen tai viherverkoston päivityksissä ilmenneitä periaatteita noudattaen kierrätyspuiston
sijoittuminen Hollolan Kehätien varteen kaavaillulle alueelle ei ole mahdollista.

Kuva 4. Kutsu Ekologinen verkosto ja virkistysyhteydet Hollolassa -asukasiltaan 12.9.2019
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Kuva 5. Nostava: Laadullisessa tarkastelussa korostuneet ydinalueet (lila) ja nykyisin / syksy 2019
suunnitteilla oleva 152 hehtaarin kaatopaikka”

Lähetimme sähköpostilla tiedon Rambollin tekemästä luonnon monimuotoisuus selvityksestä
YVA- vastaavalle, PHJ ja YVA-konsultille, Sweco. Sähköposti ja liitetiedoston tekstisisältö
ovat ohessa. Kuva 5 oli liitetiedossa, mutta emme toista sitä.
”From: Olavi Uusitalo <olavi.uusitalo@gmail.com>
Sent: Tuesday, 19 November 2019 21.17
Subject: Luonnon moni muotoisuuden ydinalue
Tässä

Olavi Uusitalo

”Kaatopaikka uhkaa luonnon monimuotoisuuden ydinaluetta.
Hollolan kunnan 12.9.2019 järjestämässä Ekologinen verkosto ja virkistysyhteydet
Hollolassa -asukasillassa oli muun muassa Kuva 1 [nyt kuva ] Nostava Laadullisessa
tarkastelussa korostuneet luonnon monimuotoiset ydinalueet (lila). Kuvaan lisätty, nyt
aiottu (152 ha) kierrätyspuisto, sijaitsee kokonaan tällä luonnon monimuotoisuuden
ydinalueella. Kunnan ylin viranhaltijajohto ja muutama suhmuroiva luottamushenkilö…
…oli ajamassa keväästä 2015 lähtien ensin maakuntakaavaan 78 hehtaarin Aikkalan llk2
-aluetta ja sitten keväästä 2016 lähtien 287 ha:n kaatopaikkaa yleiskaavaan tehdyin
kaatopaikkavarauksin. Alkuperäinen hanke olisi kattanut nykyisen hankkeen ja tulevan
kehätien (vaaleanpuna-valkoinen viivasto kuvan yläreunassa) välissä olevan luonnon
monimuotoisuuden ydinalueen (edelleen lila). Karmeata mihin paikkaan kaatopaikkaa
suunnitellaan. Eikö Lahden eteläinen kehätie olisi ollut riittävä luonnon uhraus tälle
alueelle?
7

Lähetimme sähköpostin heti sidosryhmäillan jälkeen 19.11.2019. Yva selostus on päivätty
13.12.2019 ja Liite 2 Luotoselvitys 29.11.2019. Kaatopaikan uhka luonnon monimuotoisuuden
ydinalueelle olisi hyvin ennätetty liittää molempiin mainittuihin asiakirjoihin, jos tahtoa olisi
ollut.
Maa- ja kallioperän rakenne on VE 1:n hankealueella haastava, korkeuseroa on 60 m.
Loppusijoitukseen tarvittavien kaatopaikkojen louhiminen kallioon on kallista ja räjäytetyn
kallion pohjustus myrkyllisten kaatopaikkavesien onnistuneeksi keräämiseksi on lisäksi vaikea
tehtävä. Vaarana on, että kaatopaikkavesiä päätyy kallion luonnollisiin rakoihin puhtaan
kalliopohjaveden sekaan ja etenkin tulvien aikaan saastuneena pintavetenä Koivusillanjokeen
ja edelleen Vähä- ja Porvoonjoen varren pelloille.
YVA-selvityksestä puuttuu lisäksi 0-vaihtoehdon vaikutusten arviointi.
Yhdistyksemme mielestä VE 1 ei sovellu Kierrätyspuiston sijaintipaikaksi. Yhdistys
esittää VE 0:aa sijaintipaikaksi, Kujalaa voi laajentaa länteenpäin. Loppusijoitettavan
jätteen määrä vähenee edelleen.

Hollolassa 27.2.2020
Hollolan ympäristöyhdistys ry
(Suomen Luonnonsuojeluliitto Hollola)

Matti Laurila, pj
biologi

Olavi Uusitalo, siht
professori
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Päijät-Hämeen liitto
PL 50
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toimisto@paijat-hame.fi

Viite: lausuntopyyntö 13.1.2020

Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun kierrätyspuisto)
vaihemaakuntakaava, valmisteluvaihe

Lähtökohdat ja vaihemaakuntakaavan tarkoitus
Vaihemaakuntakaavalla ratkaistaan seudullisesti merkittävän
jätteenkäsittelyalueen (Lahden kierrätyspuiston) sijoittuminen
Lahden seudulla. Uusi alue tarvitaan Päijät-Hämeessä syntyvien
jätteiden käsittelyn tarpeisiin. Uusi jätteenkäsittelyalue palvelee myös
elinkeinoelämän tarpeita ja kiertotalouden ympärille kehittyvää
liiketoimintaa.
Kaavatyön kanssa rinnakkain toteutetaan hankkeen
ympäristövaikutusten arviointi eli YVA-menettely, jossa arvioidaan
neljän vaihtoehtoisen alueen lisäksi myös vaihtoehto, ettei aluetta
toteuteta.
Aiemmat selvitykset
Maakuntakaavaluonnoksessa esitetään neljä vaihtoehtoista
kierrätyspuiston sijaintipaikkaa. Alueet ovat valikoituneet aiempien
selvitysten perusteella, joissa tietyin kriteerein paikkatietoaineistoon
perustuen on haettu noin 100 hehtaarin aluetta tulevaisuuden
jätteenkäsittelyn tarpeisiin. Sijaintipaikoiksi valikoitui vuoden 2016
selvityksen perusteella 10 aluetta.
Kohteet arvotettiin 2017 selvityksessä paremmuusjärjestykseen
annettujen pisteiden ja painokertoimien mukaisesti.
Sijaintipaikkaselvityksen tuloksena saatiin neljä parasta
aluevaihtoehtoa, jotka ovat:
1. Kehätien alue Hollolassa
2. Marjasuon alue Tuuliharjan vieressä Orimattilassa
3. Matomäen alue Nastolan eteläpuolella Orimattilassa
4. Loukkaanmäen alueen nelostien länsipuolinen osa Orimattilassa.
HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Puhelin 0295 025 000
http://www.ely-keskus.fi/hame

PL 29
15141 LAHTI
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Selvityksen johtopäätöksenä esitettiin, että edellä mainitut neljä
aluevaihtoehtoa valitaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä
ja vaihemaakuntakaavassa tarkemmin tarkasteltaviksi.
Maakuntakaavaluonnos
Kaavakartalla esitetään neljä vaihtoehtoista jätteenkäsittelyalueen
EJ-merkintää lainvoimaisen Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014
päällä. Vaihtoehtoiset aluevaraukset ovat YVA-menettelyssä
esitetyistä rajauksista yleispiirteisempiä maakuntakaavan tehtävän
mukaisesti.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Maakunnan suunnittelussa otetaan huomioon valtakunnalliset tavoitteet
sovittaen ne yhteen alueiden käyttöön liittyvien maakunnallisten ja
paikallisten tavoitteiden kanssa (MRL 25§):



Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden
kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen
turvaamisesta.



Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden
alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä.



Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden
riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta.



Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään
luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä.



Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien
yhtenäisten viljely- ja metsäalueiden sekä saamelaiskulttuurin
ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden säilymisestä.

Maakuntakaavan sisältövaatimukset (MRL 28§)
Kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota:
1) maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja
yhdyskuntarakenteeseen;
2) alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen;
3) ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen
huollon järjestelyihin;
4) vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön;
5) maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin;
6) maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen; sekä
7) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen.
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Kaavaa laadittaessa on myös pidettävä silmällä alueiden käytön
taloudellisuutta ja sitä, ettei maanomistajalle tai muulle oikeuden
haltijalle aiheudu kohtuutonta haittaa. Kaavaa laadittaessa on
selvitettävä, kenen toteutettavaksi kaava ja sen edellyttämät
toimenpiteet kuuluvat.
Edellä tässä pykälässä mainitut seikat on selvitettävä ja otettava
huomioon siinä määrin kuin maakuntakaavan tehtävä yleispiirteisenä
kaavana edellyttää.
Vaikutusten arviointi
Laissa tarkoitettuja kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan
huomioon aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten
tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten on annettava riittävät
tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät
välittömät ja välilliset vaikutukset (MRA 1 §):


ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön



maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon



alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja
energiatalouteen sekä liikenteeseen



kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja
rakennettuun ympäristöön



kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja
luonnonvaroihin

Hämeen ELY-keskuksen lausunto
Lausunto annetaan 9.12.2019 päivätystä kaavakartasta ja 13.1.2010
päivätystä kaavaselostuksesta. Maakuntakaava-aineiston rinnalla on
ollut käytettävissä YVA-selostus liitteineen sekä liiton sivuilla olevat
asiaan liittyvät aiemmat selvitykset.
Kiertotaloustoiminnan edellytysten parantaminen kaavoituksella
toteuttaa hyvin valtakunnallista alueidenkäyttötavoitetta.
Vaihtoehtoisina alueina tarkasteltaviksi ovat lähtökohtaisesti
valikoituneet sellaiset alueet, joilta toiminnasta ei alustavien
tarkasteluiden perusteella aiheudu merkittäviä haitallisia vaikutuksia
luontoon, elinympäristöön, maisemaan tai kulttuuriympäristöön, ja
joiden sijainti on kohtuullisella etäisyydellä kierrätettävien tai
loppusijoitettavien jätemateriaalien lähtöalueilta Lahden
kaupunkiseudulla.
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ELY-keskus YVA-lain mukaisena yhteysviranomaisena tarkistaa
ympäristövaikutusten arviointiselostuksen ja laatii perustellun
päätelmänsä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Se
täydentää tätä lausuntoa ja tulee ottaa huomioon maakuntakaavan
ja alueen jatkosuunnittelussa.
Maakuntakaava ja YVA-prosessi etenevät rinnakkain. Prosessien
eteneminen ja samanaikaisten kuulemisten ja yleisötilaisuuksien
järjestäminen on kuvattu kaavaselostuksessa selkeästi.
Kaavaselostukseen esitetään täydennettäväksi myös MRL:n ja
MRA:n mukaisen viranomaisyhteistyön toteutuminen.
Lähtökohtana on, että YVA-menettelyssä vaikutusten arviointi
kohdistuu tietyn hankkeen ympäristöön ja yhdyskuntarakenteeseen
kohdistuviin vaikutuksiin ja niiden keskinäisiin
vuorovaikutussuhteisiin. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL)
mukaisessa kaavaprosessissa tulevat lisäksi arvioitavaksi kaavan
keskeiset vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen.
Maakuntakaavaa laadittaessa tulee ottaa huomioon myös
maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset.
ELY-keskus esittää maakuntakaavan jatkosuunnittelussa huomioon
otettavaksi seuraavaa:
Sijainti yhdyskuntarakenteessa
Maakuntakaavan vaikutusten arvioinnissa keskeistä on tunnistaa
alue- ja yhdyskuntarakenteen kannalta merkittävimmät ja
pitkäkestoisimmat vaikutukset. Nyt tavoiteltavan toiminnan
keskeinen vaikutus yhdyskuntarakenteen kannalta aiheutuu tavaran
kuljetuksesta ja uuden työpaikka-alueen rakentumisesta. Uuden
maankäytön kytkeytyminen olemassa olevaan tai suunniteltuun
yhdyskuntarakenteeseen on kestävän yhdyskuntarakenteen
ensisijainen lähtökohta.
Liikennevaikutukset
Kaavaselostuksessa esitetty vaikutusten arviointi perustuu YVAprosessissa tehtyyn vaikutusten arviointiin ja aiempiin selvityksiin.
Vaihtoehtoisten hankealueiden liikenteellisten vaikutusten osalta
todetaan kunkin alueen sijainti suhteessa olemassa olevaan
liikenneverkkoon ja yhdyskuntarakenteeseen sekä kuvataan lyhyesti
liikenteellisten vaikutusten merkittävyyttä. Vaikutusten arviointi jää
kuitenkin hyvin yleiselle tasolle, eikä merkittäviksikin kuvattujen
vaikutusten osalta kuvata tarkemmin millaisista vaikutuksista on kyse
ja missä määrin lisääntyvä liikenne edellyttää nykyisen tieverkon,
esimerkiksi liittymäjärjestelyiden parantamista. ELY-keskus korostaa,
että kaavoituksessa tulee riittävällä tavalla selvittää lisääntyvän
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liikenteen vaikutukset liikenneturvallisuuteen ja liikenteen
sujuvuuteen. Erityisesti päätieverkon osalta (vt 4, vt 12)
ramppiliittymien toimivuudella on merkittävä vaikutus
liikenneturvallisuuteen mutta myös pitkämatkaisen liikenteen hyvään
ja tasaiseen matkanopeuteen. Jätteenkäsittelyalueen
liikenneyhteydet ja alueen saavutettavuus ovat sen toiminta- ja
kehitysedellytysten kannalta olennaisia. Jätteenkäsittelyalueella on
mahdollisuus toimia myös merkittävänä työpaikka-alueena, joten
kaavan liikenteellisten vaikutuksen arviointia on syytä syventää niin,
että eri alueiden saavutettavuutta tarkastellaan myös kestävien
liikkumismuotojen näkökulmasta.
Hankealue VE2 Marjasuo sijaitsee valtatien 4 ja maantien 140
välissä. Alueelle ei ole nykyisin liikenneyhteyksiä mutta hankealueen
poikki on esitetty lainvoimaisessa maakuntakaavassa tieliikenteen
yhteystarve. Alueen yhteys valtatielle 4 kulkisi Tuuliharjan
palvelualueen eritasoliittymän kautta. ELY-keskus on jo osallistumisja arviointisuunnitelmasta antamassa lausunnossaan todennut, että
uusi tieyhteys Tuuliharjan palvelualueelta maantielle 140 ei perustu
maantieverkolliseen tarpeeseen. Näin ollen uusi mahdollinen
tieyhteys tulee olemaan osa kunnan katuverkkoa. ELY-keskus
korostaa, että VE 2 Marjasuon osalta tulee tarkastelussa huomioida
Tuuliharjan palvelualueen merkitys raskaan liikenteen taukopaikkana
ja sen jatkokehittäminen tulee turvata. Marjasuon osalta vaikutusten
arvioinnissa tulee huomioida liikenteen yhteisvaikutukset myös
maakuntakaavassa ja Hennan yleiskaavassa osoitettujen kaupan
alueiden osalta. On myös oletettavaa, että uusi yhteys tulisi
käytännössä palvelemaan Hennan alueen liikennöintiä laajemmin.
Vaihtoehdon VE4 Loukkaanmäen läheisyydessä on pantu vireille
maa-aines- ja ympäristölupahakemus maa-ainestenotto- ja
jätteenkäsittelyalueelle, jolla tulisi toteutuessaan olemaan
liikenteeseen liittyviä yhteisvaikutuksia kierrätyspuistohankkeen
kanssa.
Yhdyskuntatalous
Vaihtoehtojen vertailua yhdyskuntataloudellisten vaikutusten osalta
esitetään täydennettäväksi kaavaselostukseen. Alueet edellyttävät
toisistaan poikkeavia, merkittäviäkin liikennejärjestelyjä ja infran
rakentamista. Etäisyyksien perusteella myös liikkumisen
kustannukset vaihtelevat. Maaperän laatu vaikuttaa alueen
tasauksen jälkeen louheesta ylijäävän kiviaineksen käytettävyyteen
ja arvoon. Yhdyskuntataloudellisia vaikutuksia vertailtaessa tulee
rakentamisen lisäksi ottaa huomioon myös infran käytöstä,
korjauksesta, kunnossapidosta ja liikkumisesta aiheutuvat kulut.
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Kaavaa laadittaessa on myös selvitettävä, kenen toteutettavaksi
kaava ja sen edellyttämät toimenpiteet kuuluvat.
Ekologiset yhteydet ja luonnonarvot
VE1 Kehätien aluevarauksella on esitetyssä laajuudessaan
todennäköisesti merkittäviä heikentäviä vaikutuksia maakunnallisesti
arvokkaaseen Koivusillanjokeen ympäristöineen, sekä voimassa
olevassa maakuntakaavassa osoitetun viheryhteystarpeen
jatkumiseen rakentamattomalle maa- ja metsätalousalueelle. Este- ja
häiriövaikutusta korostavat yhteisvaikutukset Nostavan logistiikka- ja
työpaikka-alueen kanssa, sekä esitetty tieyhteystarve alueelle.
Vaikutusten arvioinnissa esitetty lähtökohta ekologisen yhteyden
siirtymisestä tai säilymisestä alueen ympäri ei ole
maakuntakaavoituksen aikajänne tai hankkeen toiminta-aika ottaen
huomioon kestävää alati kehittyvässä ja tiivistyvässä
yhdyskuntarakenteessa. Maakuntakaavassa osoitetun yhteyden
säilyminen on tarpeen tunnistaa ja ottaa huomioon jo Kehätien
aluevarausmerkinnän jatkosuunnittelussa. Sen yhteydessä tulee
arvioida, miten haitallista vaikutusta on mahdollista vähentää ja
sovittaa yhteen riittävän laaja viheryhteys ja muuttuva maankäyttö.
Tätä tarvetta korostaa myös aluevarausmerkinnän sijoittuminen
laajalle luonnon ydinalueelle.
VE2 Marjasuon aluevarauksen osalta vaikutuksia Tekemäjärven
luonnonsuojelualueen suojeluarvoihin on tarpeen tarkentaa
hulevesien johtamisen, järven valuma-alueella tapahtuvien
muutosten ja tieyhteystarpeen johdosta kaavaselostuksessa
esitettyä laajemmin.
Maisema ja kulttuuriympäristö
Vaihtoehtojen vaikutusalueella olevat valtakunnallisesti ja
maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja maisemat on
tunnistettu YVA-selostuksessa. Vaikutusten arviointi on
oikeansuuntainen.
Arkeologisen inventoinnin perusteella VE1 Kehätien alueella on
kaksi kiinteää muinaisjäännöstä Koivusillanjoki 2 ja Koivusillanjoki 3.
Kohteet sijaitsevat suunnitellun hankealueen koillisreunassa.
Koivusillanjoella ympäristöineen on merkitystä myös ekologisen
yhteyden säilymisen kannalta, mikä yhdessä
muinaisjäännöskohteiden kanssa tulee jatkosuunnittelussa ottaa
huomioon. Muinaisjäännösten suojelun ja mahdollisen suojaalueiden laajuuden määrittelyssä asiantuntijaviranomainen on
Lahden kaupunginmuseo / Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo.
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Elinympäristö
Maakuntakaavalla yhteen sovitetaan erilaisia toimintoja
yhdyskuntarakenteen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.
Ihmisten elinolojen ja elinympäristön laadulle MRL:ssa asetetut
kriteerit ovat terveellinen, turvallinen ja viihtyisä ympäristö.
Terveelliseen ja turvalliseen elinympäristöön kohdistuvia keskeisiä
vaikutuksia voi aiheutua melusta, tärinästä, huonosta ilmanlaadusta
tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille
herkkien toimintojen läheisyydestä.
Vaikutusten arvioinnissa oleellista on se, millaisia ja miten laajalle
ulottuvia vaikutuksia suunnitelulla toiminnalla arvioidaan olevan, ja
minkä verran asukkaita altistuu haitallisille vaikutuksille.
Elinympäristön laatuun vaikuttaviksi merkittävimmiksi tekijöiksi tässä
hankkeessa on arvioitu vaikutukset ilmanlaatuun sekä melu ja tärinä.
Kaavaselostuksessa vaikutusten arvioinnissa ja vaikutusten
yhteenvetotaulukossa elinympäristöön kohdistuvaksi vaikutukseksi
on arvioitu 3 km:n etäisyydellä olevien asukkaiden ja
lomarakennusten lukumäärä. Esitetty asutuksen määrä ei ole
vaikutus, vaan nykytilanteen kuvaus. YVA:n perusteella on ilmeistä,
että hankkeesta ei ole ihmisten elinoloihin kohdistuvia merkittäviä
haitallisia vaikutuksia kolmen kilometrin etäisyyteen saakka.
Taulukko antaa osin virheellisen vaikutelman vaikutusten
kohdentumisesta ja laajuudesta. Vaikutusten arviointia tulee
täsmentää ja kohdentaa yksiselitteisesti kuvaamaan, mille
laajuudelle ja millaiset vaikutukset kohdentuvat. ottaen huomioon
myös viihtyisyyshaitta.
Virkistyskäyttö
Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys on yksi
maakuntakaavan sisältövaatimuksista. Vaikutusten arvioinnissa
todetaan kaikkien alueiden osalta kielteisenä vaikutuksena
virkistysalueiden väheneminen, mikä metsätalousalueen muuttuessa
rakennetuksi tapahtuukin. Vaihtoehtoisista alueista mikään ei sijoitu
olevalle tai suunnitellulle virkistysalueelle, ja nykyinen virkistyskäyttö
on jokamiehenoikeudella tapahtuvaa ulkoilua maa- ja
metsätalousalueella. Maantie- ja raideliikennemelun tai
teollisuusalueiden välittömässä läheisyydessä olevien alueiden
virkistyskäyttö on lähtökohtaisesti heikko. Alueista vain VE3
Matomäki sijaitsee kokonaan maa- ja metsäalueella, jolle ei ole
nykyisissä kaavoissa esitetty kehittämis- tai aluemerkintöjä.
Arvioitaessa nyt tehtävän kaavamuutoksen vaikutusta virkistykseen,
tulee se suhteuttaa myös suunniteltuun tai toteutuneeseen
maankäyttöön. Oleellista on, että tulevaisuudessakin
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maakuntakaavassa kokonaisuutena on riittävästi virkistykseen
soveltuvia alueita.
Maa- ja kallioperä, vesi ja ilma
Kaavaselostuksessa on arvioitu hankkeen vaikutuksia pohjaveteen
ja pintaveteen. Lähtötietoja ja vaikutusten arviointia tulee pohja- ja
pintavesitietojen osalta täydentää, ja jatkosuunnittelun yhteydessä
tutkia millaisin lieventämistoimin tai alueen rajausmuutoksin
haitallisia vaikutuksia olisi mahdollista pienentää. Ainakin
vaihtoehtojen VE1 Kehätie ja VE4 Loukkaanmäki alueilla on todettu
esiintyvän luonnontilaisia pienvesiä, noroja ja lähteitä. VE2, VE3 ja
VE4 alueella on tunnistettu tulvaherkkyyttä, mikä tulee ottaa
jatkosuunnittelussa huomioon.
Ilmasto
Ilmastovaikutuksina YVA-selostuksessa on arvioitu liikenteestä
aiheutuvia päästöjä. Välillinen vaikutus ilmastomuutokseen on myös
sillä, miten kaava vaikuttaa ekologisiin verkostoihin ja niiden
jatkuvuuteen. Hulevesien hallittavuus ja vastaanottavien alueiden
tulvaherkkyys vaihtelevat vaihtoehdoittain, mikä sateiden
lisääntyessä on huomionarvoista. Alueiden rakentamisaikainen
massatasapaino ja rakennettavuus ovat myös seikkoja, joilla on
vaikutusta rakentamisen aikaisiin päästöihin. Vaihtoehtojen
ilmastovaikutuksia ja niiden vertailua esitetään täydennettäväksi.
Jatkosuunnittelun yhteydessä tulee mahdollisuuksien mukaan pohtia
keinoja haitallisten vaikutusten vähentämiseksi.
Elinkeinoelämä
Alueen houkutteleva sijainti on edellytys sen toteutumiselle.
Elinkeinoelämän ja alueen vetovoimaisuuden näkökulmasta
keskeisiä tekijöitä ovat perustamiskustannukset, liikenneyhteyksien
ja infran rakentamistarve ja tavaran kuljetusmatkojen optimointi.
Etenkin kiertotaloudessa synergiaedut alueen muiden toimijoiden
kanssa sekä logistiikan sujuvuus ovat oleellisia sijoittumiseen
vaikuttavia tekijöitä.
Vaihtoehtojen vertailussa esitetyt arvioidut työpaikkamäärät
poikkeavat huomattavasti ja yllättävällä tavalla toisistaan (80-350).
YVA:n lähtökohtana VE1-VE4 vastaanotettavat ja käsiteltävät
jätemäärät ovat kuitenkin samat. Työpaikkojen määrän arvioinnin
kriteerit esitetään täydennettäväksi kaava-aineistoon.
Elinkeinoelämän näkökulmasta alueen sijainnilla on keskeinen
merkitys yritysten sijoittumiseen ja työpaikkojen syntyyn.
Hankkeen toteuttaminen
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Kaavaselostuksessa on asianmukaisesti todettu, että hankkeen
toteuttaminen edellyttää maakuntakaavan jälkeen yleis- ja
asemakaavan, toiminta edellyttää ympäristölupaa ja rakentaminen
rakennuslupaa.
Kaavaselostusta tulee liikenteen osalta täydentää ja kuvata millaista
suunnittelua uudet tieyhteydet ja liikenneverkon parantaminen
edellyttävät hankkeen toteuttamiseksi.
Kaikkiin vaihtoehtoihin liittyy maa-ainestenottoa, joka
todennäköisesti edellyttää maa-aineslupaa, riippuen siitä kuinka
tiiviisti maa-ainestenotto on yhteydessä alueen rakentamiseen.
Luonnontilaisten pienvesien, norojen ja lähteiden kohdalla tai niiden
valuma-alueilla rakentaminen edellyttää vesilain 2 luvun 11 §:n
mukaista poikkeusta.
Lopuksi
Tämän vaihemaakuntakaavan tavoite on mahdollistaa seudullisesti
merkittävän kiertotalouteen perustuvan yrityskeskittymän sijoittuminen
Lahden kaupunkiseudulle. Toinen tavoite on osoittaa alue jätteiden
loppusijoituspaikalle. Suunnittelun lähtökohtana on molempien
tavoitteiden toteuttaminen samalla alueella. Selostuksen käsitteistöä
esitetään tarkistettavaksi vastaamaan jätelain mukaisia jätteen
kierrätyksen, hyödyntämisen ja loppusijoituksen määritelmiä.
Vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavat rakennus- ja teollisuusjätteet
toimitetaan lähtökohtaisesti vaarallisen jätteen polttoon, miltä osin
uuden alueen toiminnan kuvausta esitetään tarkistettavaksi.
Ilmastonmuutoksen näkökulmasta kierrätys- ja jätealueen sijainnin
suunnittelussa keskeisiä tavoitteita ovat mahdollisimman vähäiset
liikenteestä, alueen toteuttamisesta ja energiankäytöstä aiheutuvat
päästöt, hulevesien ja tulvariskien hallinta sekä ekologisten yhteyksien
turvaaminen.
Sijaintipaikan valinnassa korostuvat maakuntakaavalle asetetuista
sisältövaatimuksista maakunnan tarkoituksenmukainen alue- ja
yhdyskuntarakenne, ympäristön ja talouden kannalta kestävät liikenteen
ja teknisen huollon järjestelyt sekä elinkeinon toimintaedellytykset.
Kaavaa laadittaessa on myös pidettävä silmällä alueiden käytön
taloudellisuutta.
Mahdollisimman havainnollisen ja vertailukelpoisen tiedon
varmistamiseksi ELY-keskus esittää, että vaihemaakuntakaavan
vaihtoehtojen myönteisten ja kielteisten vaikutusten arviointia
terävöitetään ja kohdennetaan esitettyä tarkemmin etenkin
yhdyskuntarakenteeseen ja -talouteen, elinympäristöön, liikenteeseen,
ilmastoon ja elinkeinoelämään. 0-vaihtoehdon kielteisenä vaikutuksena
korostuu tarkastellun toiminnan vähintään alueellinen hajautuminen siitä
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aiheutuvine vaikutuksineen, sekä tavoitellun synergiaedun jääminen
toteutumatta.
Yhteenvedossa esitettävän vertailun kokoamisessa tulee olla erityisen
huolellinen. Toivottavaa on, että vuorovaikutuksen ja päätöksenteon
tueksi eri vaihtoehtojen erot näyttäytyvät selkeästi ja perustellusti.
Kaavaselostuksen sisältö koostuu tässä vaiheessa sisällöltään pääosin
OAS:sta saadun palautteen teemoittaisista vastineista ja hyvin
yleispiirteisestä vaikutusten arvioinnista. Ehdotusvaiheeseen
kaavaselostus täydentynee maakuntakaavan tarkkuuden edellyttämällä
tasolla suunnittelualueen lähtökohtien ja ominaispiirteiden ja
kaavaprosessin kuvauksella sekä vaikutusten arvioinneilla.
Valittavan alueen osalta tulee jatkosuunnittelun yhteydessä varmistaa,
että kaikki MRL 28§ edellyttämät maakuntakaavan sisältövaatimukset
toteutuvat. ELY-keskus esittää harkittavaksi viranomaistyöneuvottelun
järjestämistä kaavaehdotusta valmisteltaessa.
Lausunnon valmisteluun ovat osallistuneet maankäytön asiantuntija
Anna-Kaisa Ahtiainen, liikenne; ylitarkastaja Mimmi Kaskenpää,
pintavedet; valvontapäällikkö Sinikka Koikkalainen, kiertotalous;
pohjavesiasiantuntija Tuomo Korhonen, pohjavedet, maa- ja kallioperä;
ympäristöasiantuntija Kirsi Lehtinen, luonto, ekologia, ilmasto;
ylitarkastaja Kari Leinonen, ympäristö; ylitarkastaja Jonna Markkanen,
ympäristö; vesitalousasiantuntija Elina Mäkäläinen; tulvat, hulevedet;
yksikön päällikkö Kari Sartamo, elinkeinot

Lausunnon on valmistellut alueidenkäytön asiantuntija Annu Tulonen ja
ratkaissut yksikön päällikkö Marja Hiitiö. Lausunto on hyväksytty
sähköisesti ja merkintä hyväksynnästä on asiakirja lopussa.
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Lausunto Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun
kierrätyspuisto) vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistosta
HL/33/03.00.02/2019
Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti 18.6.2018 käynnistää 2.12.2016 hyväksytyn
Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 päivityksen vaihekaavalla, jonka tarkoituksena
on ratkaista kiertotaloutta ja jätteen loppusijoitusta palvelevan jätteenkäsittelyalueen
eli Lahden seudun kierrätyspuiston sijoittuminen.
Vaihemaakuntakaavan kanssa rinnakkain on käynnissä Lahden seudun
kierrätyspuiston YVA-menettely (ympäristövaikutusten arviointimenettely).
Vaihemaakuntakaavan valmistelussa yhteen sovitetaan maankäyttö- ja rakennuslain
mukaisen vaihemaakuntakaavatyön ja YVA-lain mukaisen arviointimenettelyn
edellyttämät kuulemiset.
Vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistona esitetään lainvoimaisen PäijätHämeen maakuntakaavan 2014 kartan päällä neljä vaihtoehtoista kierrätyspuiston
sijaintipaikkaa. Vaihemaakuntakaavaa tarvitaan sovittamaan yhteen useampaa
kuntaa yhteisesti koskevia maankäytön asioita ja tuomaan ne poliittiseen
päätöksentekoon.
Valmisteluvaihe päättyy siihen, kun maakuntahallitus päättää, mistä käsiteltävänä
olevasta neljästä vaihtoehdosta laaditaan kaavaehdotus. Vaihekaavaehdotuksena
merkitään vaihtoehdoista vain yksi jätteenkäsittelyalueeksi, muille vaihtoehtoisille
alueille ei tule EJ-merkintää. Ehdotusvaiheessa laaditaan myös kaavamerkinnät ja määräykset.
Vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen aineisto ja kierrätyspuiston YVA-selostus
ovat luettavissa Päijät-Hämeen liiton verkkosivulla, osoitteessa: www.paijat-hame.fi.
Asian on valmistellut johtava asiantuntija Heikki Pusa, puh 0500 483 642.

Esitys

Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus päättää antaa Päijät-Hämeen liitolle seuraavan
lausunnon:
MRL:n 9§:n mukaan kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä
suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset,
mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset.
Laki
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä edellyttää YVA-menettelyn soveltamista
muun muassa jätehuollon alueisiin. Hämeen liitto pitää erityisen hyvänä sitä, että
molempien edellä mainittujen lakien mukaiset arviointimenettelyt ja kuulemiset on
vaihemaakuntakaavan laadinnassa yhteen sovitettu. Se todennäköisesti säästää
resursseja, nopeutta suunnittelua ja selkeyttää kuulemismenettelyjä.
Valmisteluaineistossa vaikutusten arvioinnit on kuvattu asiallisesti. Ne antavat hyvän
kuvan eri vaihtoehdoista ja niiden olennaisista vaikutuksista. Lausuntopyynnössä
pyydetään tuomaan lisäksi esille näkemyksiä siitä, kuinka maakuntakaavatasolla
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vaihtoehtoja tulisi vertailussa painottaa. Siihen liittyen Hämeen liitto tuo seuraavassa
esille kaksi tekijää, jotka saattaisivat vahvistaa vielä vaikutusten arviointia.
Valmisteluaineisto sisältää kaavakartan, osallistumisen kuvauksen ja vaihtoehtojen
vaikutukset. Valmisteluaineisto ei sisällä kaavamääräystä. Kaavaselostuksen mukaan
kaavamääräys laaditaan ehdotusvaiheessa sitten, kun kaavaan tuleva
jätteenkäsittelyalue on valittu. Vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten kuvauksessa olisi
saattanut olla tulevaa kaavatyötä ja vertailua varten eduksi, jos jo tässä
valmisteluvaiheessa olisi arvioitu millaisen kaavamääräyksen kukin tarkasteltava
vaihtoehto todennäköisesti tarvitsisi. Sillä voi olla merkitystä myös vaihtoehtojen
vertailussa.
Kanta-Hämeen tuoreessa maakuntakaavassa 2040 jätehuollon alueet on osoitettu
”kiertotalousalue”-merkinnällä.
Vaihtoehtoisten alueiden vertailu ei sisällä kuljetuskustannusten vertailua – ainakaan
sitä ei kuvata aineistossa. Kuljetuskustannuksilla ja vaihtoehtojen mukaisilla
etäisyyksillä saattaa kuitenkin olla merkittävä rooli kuljetus- ja vertailukustannusten
kustannusten muodostumisessa.
Päijät-Hämeen vaihemaakuntaakaavan valmistelussa sovelletaan MRL:n ja YVAlainsäädännön yhtäaikaista toteuttamista ja yhteen sovittamista. Hämeen liitto pitää
tätä hyvänä ja tarpeellisena käytännön mallina, jonka toteutumista seuraamme
mielenkiinnolla.
Käsittely

Kehittämisjohtaja Matti Lipsanen kävi pääosiltaan läpi Päijät-Hämeen liitolle
annettavaa lausuntoa.

Päätös

Maakuntahallitus päätti esityksen mukaisesti.
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Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti 18.6.2018 käynnistää 2.12.2016
hyväksytyn Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 päivityksen vaihekaavalla,
jonka tarkoituksena on ratkaista kiertotaloutta ja jätteen loppusijoitusta
palvelevan jätteenkäsittelyalueen eli Lahden seudun Kierrätyspuiston
sijoittuminen.
Vaihemaakuntakaavan kanssa rinnakkain on käynnissä Lahden seudun
kierrätyspuiston YVA-menettely. Vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen
aineisto on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL § 62, MRA § 30)
nähtävillä 15.1 – 28.2.2020 välisen ajan.
Valmisteluvaiheen aineistona esitetään lainvoimaisen Päijät-Hämeen
maakuntakaavan 2014 kartan päällä neljä vaihtoehtoista kierrätyspuiston
sijaintipaikkaa. Päijät-Hämeen maakuntahallitus linjaa valmisteluvaiheen
aineiston, ELY-keskuksen YVA-selostuksesta antaman perustellun päätelmän
sekä saatujen mielipiteiden ja lausuntojen perusteella keväällä, mistä
vaihtoehtoisesta alueesta valmistellaan kaavaehdotus.
Esitys Hallitus:
Maakuntahallitus toteaa, että Kymenlaakson liitolla ei ole huomautettavaa
vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistosta.
Päätös Hallitus:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
---------------------------Kouvola 18.2.2020

......................................................
Silmäri Ulla
pöytäkirjanpitäjä
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Vastaanottaja:
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Päijät-Hämeen Liitto / Toimisto
Tanja Gangsö
VL: LAUSUNTOPYYNTÖ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTTEENKÄSITTELYALUEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN
VALMISTELUVAIHEEN AINEISTOSTA
tiistai 3. maaliskuuta 2020 8:14:54

Lähettäjä: Rantanen Jukka <jukka.rantanen@ladec.fi>
Lähetetty: perjantai 28. helmikuuta 2020 10:47
Vastaanottaja: Päijät-Hämeen Liitto / Toimisto <toimisto@paijat-hame.fi>
Kopio: Tura Tomi <tomi.tura@ladec.fi>
Aihe: VS: LAUSUNTOPYYNTÖ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTTEENKÄSITTELYALUEEN
VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEEN AINEISTOSTA
Hei,
Tässä muutama LADECin huomio maakuntakaavaan liittyen.
1. Lahden seutu on yksi Suomen merkittävimmistä ympäristö- ja kiertotalousliiketoiminnan
keskittymistä. Alan vahvistumisen kannalta on tärkeää, että uusi kierrätyspuisto suunnitellaan
yritystoiminnan lähtökohdista ja että se mahdollistaa erilaisten kierrätysliiketoimintojen
joustavan sijoittumisen alueelle. Erityisen tärkeää on, että samoissa materiaali- ja arvoketjuissa
toimivat yritykset pystyvät sijoittumaan lähelle toisiaan ja tuottamaan näin kustannus- ja
liiketoimintahyötyjä toisilleen.
2. Kiertotalousyrityksille sijainti ja yhteydet suhteessa niille tärkeisiin materiaalivirtoihin on aivan
erityisen merkityksellinen tekijä liiketoiminnan kannalta. Kierrätyspuiston sijaintipaikan
valinnassa ja yhteystarpeiden määrittelyssä logistiselle sijainnille tulee tämän vuoksi antaa
erityinen painoarvo, huomioiden myös lähellä sijaitsevat, kierrätyslogistiikkaa tukevat
toiminnot. Lisäksi on tärkeää huomioida kierrätyspuiston toteutettavuus infrarakentamisen
näkökulmasta. LADECin käynnissä oleva sijaintivaihtoehtojen toteutettavuusselvitys osaltaan
tukee em. asioiden arviointia, ja toivomme että sen tulokset pystytään huomioimaan
maakuntakaavaprosessissa.
3. Tulevaisuudessa kiertotalousliiketoiminnassa suurin kasvu tulee tapahtumaan ns. korkeamman
jalostusarvon toiminnoissa eli jäteraaka-aineen laitosmaisessa jatkojalostuksessa ja
lopputuotteiden teollisen mittakaavan valmistuksessa. Tämä toiminta poikkeaa sekä tarpeiltaan
että vaikutuksiltaan ”perinteisestä” jäteraaka-aineen ensimmäisen vaiheen käsittelytoiminnasta.
Nämä teolliset toiminnot tulee ottaa huomioon sekä kaavasuunnittelussa että vaikutusten
arvioinnissa.
Ystävällisin terveisin,
Jukka Rantanen & Tomi Tura
----------------------------------------------Jukka Rantanen
toimitusjohtaja
044 749 9288 | jukka.rantanen(at)ladec.fi

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Lahden Tiedepuisto | Niemenkatu 73 | 15140 LAHTI
-----------------------------------------------------------------------Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy – Buustia bisnekseen!  
LADEC kehittää Lahden kaupunkiseudun elinkeinoelämän kasvun edellytyksiä ja kilpailukykyä sekä markkinoi seutua vetovoimaisena
yritysympäristönä. Autamme yrittäjiä ja yrityksiä kaikissa yrityksen perustamiseen, kasvuun, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen
sekä seudullemme sijoittumiseen liittyvissä asioissa. Neuvontapalvelumme on maksutonta.
www.ladec.fi | www.lahtibusinessregion.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ PÄIJÄT-HÄMEEN KIERTOTALOUTTA PALVELEVAN
JÄTTEENKÄSITTELYALUEEN (LAHDEN SEUDUN KIERRÄTYSPUISTO) VAIHEMAAKUNTAKAAVAN
VALMISTELUVAIHEEN AINEISTOSTA
Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti 18.6.2018 käynnistää
2.12.2016 hyväksytyn Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014
päivityksen vaihekaavalla, jonka tarkoituksena on ratkaista
kiertotaloutta ja jätteen loppusijoitusta palvelevan
jätteenkäsittelyalueen eli Lahden seudun Kierrätyspuiston
sijoittuminen.
Vaihemaakuntakaavan kanssa rinnakkain on käynnissä Lahden
seudun kierrätyspuiston YVA-menettely. Päijät-Hämeen liiton,
Kierrätyspuiston YVA-menettelystä vastaavan Päijät-Hämeen
Jätehuolto Oy:n ja YVA-yhteysviranomaisena toimivan Hämeen ELYkeskuksen kesken on sovittu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen
vaihemaakuntakaavatyön ja YVA-lain mukaisen arviointimenettelyn
yhteen sovittamisesta kuulemisten osalta.
Vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen aineisto on maankäyttö- ja
rakennuslain mukaisesti (MRL § 62, MRA § 30) nähtävillä 15.1 –
28.2.2020 välisen ajan Päijät-Hämeen liiton virastossa, liiton
jäsenkuntien ilmoitustauluilla ja liiton kotisivuilla www.paijathame.fi. Kierrätyspuiston YVA-selostus on samaan aikaan nähtävillä
Hollolassa, Orimattilassa ja Lahdessa sekä ympäristöhallinnon
verkkosivuilla www.ymparisto.fi/LahdenseudunkierratyspuistoYVA.
Pyydämme
palautettanne
vaihemaakuntakaavan
valmisteluvaiheen aineistosta 28.2.2020 mennessä Päijät-Hämeen
liittoon mieluiten sähköpostilla toimisto@paijat-hame.fi tai
kirjepostina Päijät-Hämeen liitto, PL 50, 15111 LAHTI klo 15.00
mennessä.
Valmisteluvaiheen aineistona esitetään lainvoimaisen Päijät-Hämeen
maakuntakaavan 2014 kartan päällä neljä vaihtoehtoista
kierrätyspuiston sijaintipaikkaa. Selostuksessa kuvataan kaavatyön
tarvetta, etenemistä ja tehtyjä selvityksiä sekä tarkasteltavia
vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja ja niistä tehtyjä vaikutusten arviointeja

maakuntakaavatyön tehtävä ja tarkoitus huomioon ottaen.
Päijät-Hämeen maakuntahallitus linjaa valmisteluvaiheen aineiston,
ELY-keskuksen YVA-selostuksesta antaman perustellun päätelmän
sekä saatujen mielipiteiden ja lausuntojen perusteella keväällä, mistä
vaihtoehtoisesta alueesta valmistellaan kaavaehdotus. Se on
tarkoitus laittaa nähtäville alkusyksystä ja tuoda maakuntavaltuuston
käsiteltäväksi joulukuussa 2020.
Lisätietoja antavat erityisasiantuntija Jaana Martikainen puh. 044
3719 467 ja aluesuunnittelujohtaja Riitta Väänänen puh. 040 5317
628.

OTE PÖYTÄKIRJASTA
Lahden kaupunki
Kaupunginhallitus

02.03.2020

§ 43

Lausunto Päijät-Hämeen kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun
kierrätyspuisto) vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistosta
D/192/10.02.02.00.05/2020
Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Yleiskaava-arkkitehti Johanna Sääksniemi, puh. 0505 184 445
Vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin, puh. 050 525 9579
Kestävän kehityksen koordinaattori Eira Rosberg-Airaksinen, puh.
044 416 3499
Terveystarkastaja Petro Sormunen, puh. 050 518 4478

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Pekka Timonen
Kaupunginhallitus päättää antaa alla olevan lausunnon PäijätHämeen liitolle Päijät-Hämeen kiertotaloutta palvelevan
jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen
aineistosta.
Lausunto on valmisteltu kaupunkiympäristön palvelualueella ja se
sisältää kaavoitusviranomaisen, terveydensuojeluviranomaisen ja
ympäristönsuojeluviranomaisen kannanoton vaihemaakuntakaavan
valmisteluvaiheen aineistosta. Lausunnon valmisteluun on lisäksi
osallistunut elinvoima- ja kilpailukykypalveluiden ympäristökehitys
yksikkö.
Kiertotaloutta palvelevan kierrätyspuiston saaminen Lahden
kaupunkiseudulle on ensiarvoisen tärkeää seudun kilpailukyvyn ja
elinkeinoelämän toimintaedellytyksien kehittämiseksi. Alue tulee
palvelemaan seudun elinkeinoelämän tarpeita. Hanke mahdollistaa
kiertotalouden kehittämisen Lahden seudulle kilpailukykystrategian
mukaisesti. Lahden kaupunkiseudun kunnat ovat syksyllä 2019
hyväksyneet seudullisen kilpailukykystrategian päivityksen.
Kilpailukykystrategiassa on tuotu esiin uusien teknologioiden ja
trendien tuomia muutoksia ja haasteita alueiden kilpailukyky ja
elinkeinopolitiikalle. Lahden kaupunkiseudun
liiketoimintaekosysteemien kannalta yhdeksi tärkeäksi ja
potentiaalisemmaksi teemaksi kilpailukykystrategiassa on määritelty
kiertotalous. kaupunki on strategiassa sitoutunut kiertotalouden
kehittämiseen.
Kiertotalous ja jätteenkäsittely ovat seudullisia asioita. Tästä
syystä kierrätyspuiston sijaintipaikka tulee ratkaista
vaihemaakuntakaavassa ja hanketta edistää tämän jälkeen
seudullisesti, jotta alue toteutuisi mahdollisimman pian. Kiertotalous
on nopeasti kehittymässä ja Lahden kaupunkiseudun pitää olla
kehityksen eturintamassa. Kyseessä on uuden yritystoiminnan ja
arviolta noin 250 työpaikan syntyminen seudulle.

Lahden kaupungin kaavoitusviranomainen toteaa seuraavaa:
Maailmanlaajuinen CDP-järjestö on nostanut Lahden maailman
johtavien ilmastokaupunkien listalle tunnustuksena
ilmastonmuutoksen vastaisesta työstään. Listalla on kaikkiaan 105
kaupunkia eri puolilta maailmaa. Suomesta Lahden lisäksi mukana
on ainoastaan Turku. Lisäksi Lahti on ensimmäisenä suomalaisena
kaupunkina nimetty Euroopan ympäristöpääkaupungiksi vuodelle
2021. Ympäristöpääkaupunkivuoden teemoja ovat hiilineutraali
elämä, osallisuus, kiertotalous, luonto ja vesi. Lahti on sitoutunut
kunnianhimoisiin ympäristötavoitteisiin. Lahdesta tulee hiilineutraali
vuonna 2025, ensimmäisenä kaupunkina Suomessa ja lisäksi
tavoitteena on olla jätteetön kiertotalouskaupunki vuoteen 2050
mennessä. Tavoitteeseen ei päästä, ellei kaikkia resursseja ja
materiaaleja saada viisaaseen käyttöön ja kiertämään.
Kiertotalous pyrkii maksimoimaan tuotteiden, komponenttien ja
materiaalien kiertoa taloudessa mahdollisimman pitkään. Taustaajatuksena on, että ihmiskunta ei pysty loputtomasti käyttämään
neitseellisiä luonnonvaroja, vaan on kiinnitettävä huomiota
resurssiviisauteen.
Sijaintipaikka ratkaistava vaihemaakuntakaavassa
Kiertotalous ja jätteenkäsittely ovat seudullisia kysymyksiä ja tästä
syystä Lahden seudun kierrätyspuiston sijainti tulee ratkaista
maakuntakaavassa. Vastaavanlaista hanketta ei pystytä sijoittamaan
Päijät-Hämeeseen kunnan laatimalla yleiskaavalla ratkaisun ollessa
maakuntakaavan vastainen. Voimassa olevassa Päijät-Hämeen
maakuntakaavassa seudullinen jätehuolto on teemana ratkaistu
seudullisen jätteenkäsittelyalueen sijoittuessa Lahden Kujalaan,
jolloin vastaavanlaista aluetta ei voida muualle toistaiseksi sijoittaa.
Hankkeen toteuttamatta jättäminen synnyttää lisääntyvää tarvetta
tulevaisuudessa sijoittaa kiertotalouden eri toimijoita hajallaan
kaupunkiseudulle eri teollisuusalueille, jolloin haitalliset vaikutukset
ovat arvaamattomia ja kohdistuvat usealle alueelle. Lisäksi
jätekuljetuksien etäisyydet tulevat kasvamaan aiheuttaen vaikutuksia
liikenteeseen ja ilmanlaatuun jopa yli maakuntarajan. Muita
vaikutuksia maakuntakaavallisen ratkaisun pois jäämisestä oli
kuvattu hyvin kaavaselostuksessa.
Kujalan jäteaseman toiminta tulee jatkumaan tulevaisuudessakin ja
seudun yhdyskuntajätteet käsitellään Kujalassa jatkossakin.
Kiertotalouden kehittämiseen ja uusien yrityksen sijoittumiseen
Kujalan alueella ei kuitenkaan ole tilaa. Kujalan laajentamismahdollisuuksia on tarkasteltu mm. Lahden seudun kierrätyspuistohankkeen YVA-selostuksessa, sekä hankkeen aikaisemmissa
vaihtoehdoissa. Kolavan pohjavesialueen tippuminen pois
luokituksesta vuonna 2018 laaditun selvityksen jälkeen, antaa
vähäisiä kiertotalouden laajentamismahdollisuuksia Kujalan alueelle.
Junaradan ja Nastolantien välillä on muutamia rakentamattomia,
asemakaavassa teollisuudelle osoitettuja tontteja, jotka voivat tarjota
lähinnä laajenemismahdollisuuksia jo nykyisellään Kujalassa
toimiville yrityksille. Nämä alueet eivät kuitenkaan tule riittämään
elinkeinoelämän jätteiden seudullisen vastaanoton, käsittelyn ja

hyödyntämisen tarpeisiin.
Jätteen vastaanotto, käsittely ja hyödyntäminen ovat tänä päivänä jo
pitkälle kehittynyttä teollisuutta osana kiertotaloutta. Kiertotalous
tulee tulevaisuudessa kehittymään merkittävästi ja tavoitteena on,
että tuotanto ja kulutus synnyttävät jatkossa mahdollisimman vähän
hukkaa ja jätettä. Kierrätyspuiston toiminta sijoittuu kiertotalouden
toimintakentän loppupäähän hyödyntämällä jätteenä käsittelyyn
tuotua raaka-ainetta loppusijoittamisen sijaan.
Vaikutuksien painottaminen
Vaihemaakuntakaavan käsittäessä koko maakunnan tasoista
kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen sijoittumista, tulisi
MRL 1 §:n vaikutuksissa painottaa kiertotalouden
toimintamahdollisuuksien kannalta oleellisimpiin vaikutuksiin kuten
vaikutuksiin elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen, alueja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen,
liikenteeseen. Sekä luonnonvaroihin. Kierrätyspuistohankkeen
aikaisemmissa vaiheissa tutkittaessa mahdollisia sijaintivaihtoehtoja,
on pyritty rajaamaan jo lähtökohtaisesti pois alueet, joilla olisi
merkittäviä vaikutuksia mm. pohjaveteen, kulttuuriperintöön,
maisemaan tai rakennettuun ympäristöön. Vaikutuksiin ihmisten
elinoloihin ja elinympäristöön tulee kiinnittää erityisesti huomiota
tarkemman suunnittelun yhteydessä.
Vaihtoehtojen toteutuskelpoisuus
Lahden seudun kierrätyspuisto tulee palvelemaan seudun
elinkeinoelämän tarpeita. Kuljetuskustannusten näkökulmasta
kierrätyspuiston logistinen sijainti ja saavutettavuus ovat tärkeitä
kriteerejä sijaintipaikan valinnassa. Lahden kaupungin kannalta
logistisesti järkevää olisi löytää alue, joka sijoittuu lähelle Lahden
keskustaajamaa. Seudun elinkeinoelämän jätteistä suuri osuus
syntyy Lahden kaupungin ja kaupunkiseudun alueella.
Kierrätyspuiston toiminta pyörii markkinaehtoisesti, joten
sijaintipaikalla on merkitystä myös mahdollisten investoijien
näkökulmasta. VE1 Kehätien alue vaikuttaa tältä kannalta
toteutuskelpoisimmalta.
VE1 Kehätien kierrätyspuistoalue sijoittuu elinkeinoelämän
selvityksen mukaan Päijät-Hämeen merkittävimpien teollisuus-,
varastointi- ja logistiikkapainotteisten elinkeinoelämän kasvualueiden
joukkoon. Alue on Paassillan yritysalueen sekä Nostavan logistiikkaalueen välimaastossa, mihin on sijoittunut jo samankaltaista
toimintaa ja yhteisvaikutukset Nostavan-alueen kanssa ovat
mahdollisia. Alueen toimivuus yritysalueena nähdään
elinkeinoelämän selvityksessä kierrätyspuistoaluevaihtoehdoista
toimivimpana; alueen sijainti, työvoiman saatavuus, synergiaedut
sekä vuorovaikutus ja keskinäisriippuvuus toteutunevat.
Muut vaihtoehdot sijaitsevat logistisesti heikommassa paikassa
irrallaan yhdyskuntarakenteesta. Sijainti vaikuttaa myös työvoiman
saatavuuteen ja alueen houkuttelevuuteen elinkeinoelämän kannalta
ja kaavaselostuksen mukaan erityisesti VE2 Marjasuo ja VE4
Loukkaanmäki eivät olisi työllisyyden näkökulmasta parhaita
vaihtoehtoja.

Vaihtoehto V3 Matomäki on sijainniltaan heikoin sijaitessa irrallaan
yhdyskuntarakenteesta ja logistisesti heikoimmassa paikassa.
Joitakin mahdollisia synergiaetuja voisi syntyä valtatien 12
Uudenkylän eritasoliittymän ympäristöön osoitettujen
teollisuusalueiden kanssa.
Lahden kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen toteaa
seuraavaa:
Vaihemaakuntakaavassa on ratkaistava kierrätyspuiston sijainti
Lahden seudulla. Mikäli sijaintipaikkaa ei saada ratkaistua
vaihemaakuntakaavassa, johtaa se tulevaisuudessa vaikeuksiin
kiertotalouden toteuttamisessa. Valtakunnallisen
jätehuoltosuunnitelman toteutuminen tulee alueella olemaan
tehotonta ja kallista; synergiaedut jäävät saavuttamatta ja teolliset
symbioosit muodostumatta. Pienempiä kiertotalousalueita sijoittuu
hajalleen, haitallisia ympäristövaikutuksia aiheutuu laajemmille
alueille ja haitalliset ilmastovaikutukset kasvavat.
Ve 1 Kehätie vesistövaikutukset ulottuvat Vähäjokeen, jossa elää
alkuperäinen taimenkanta. Ympäristövaikutusten arvioinnissa
todetaan, että kanta voi kärsiä. Tämä on vähättelyä, sillä kanta on
niin pieni, että kärsiminen tarkoittaa käytännössä kannan häviämistä,
minkä jälkeen ainoa jäljellä oleva alkuperäinen taimenkanta olisi
hävinnyt Porvoonjoen vesistöstä. Erityisesti Vähäjoen
Rautatienkoskella on keskeinen merkitys taimenpopulaation
säilymiselle. Hankealueelta purettavat hulevedet virtaavat
Rautatienkosken kautta ja mahdollisten päästöjen laimeneminen on
pienessä vesistössä vähäistä. Erityisesti alkuperäisen taimenkannan
olemassaolon vuoksi vaihtoehtoon 1 liittyvät riskit ovat suurempia
kuin muissa vaihtoehdoissa.
Ympäristövaikutusten tiivistelmätaulukossa sivulla 23 on
todettavissa, että VE2 Marjasuo on vähiten haitallinen ja VE4
Loukkaanmäki toiseksi vähiten haitallinen. Johtopäätöksissä tätä ei
ole kuitenkaan tuotu esiin. Lisäksi vaihtoehto 0 puuttuu
yhteenvetotaulukosta.
Lahden kaupungin ympäristöterveysviranomainen toteaa
seuraavaa:
Vaihtoehdot VE1 (Kehätie) ja VE3 (Matomäki) sijoittuisivat
toteutuessaan lähelle Lahden kaupungin rajaa. Mikäli niiden
rakentamisen ja toiminnan vaikutukset ulottuvat Lahden kaupungin
alueelle, ei näistä saa aiheutua terveydensuojelulaissa tarkoitettua
terveyshaittaa alueen asukkaille.
Perusteluosa

Päijät-Hämeen liitto pyytää Lahden kaupungilta lausuntoa PäijätHämeen kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen
vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistosta. Kaavaaineistoa koskevan palautteen lisäksi Päijät-Hämeen liitto toivoo
kannanottoa siitä, miten maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:ssä
esitettyjä vaikutuksia tulisi painottaa maakuntakaavatasolla
vaihtoehtoja vertailtaessa. Liitto toivoo lausunnoissa myös
kannanottoa siitä, mikä vaihtoehdoista olisi mielestänne

toteuttamiskelpoisin ja millä perusteilla.
Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti 18.6.2018 käynnistää
2.12.2016 hyväksytyn Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014
päivityksen vaihekaavalla, jonka tarkoituksena on ratkaista
kiertotaloutta ja jätteen loppusijoitusta palvelevan
jätteenkäsittelyalueen eli Lahden seudun Kierrätyspuiston
sijoittuminen.
Vaihemaakuntakaavan kanssa rinnakkain on käynnissä Lahden
seudun kierrätyspuiston YVA-menettely. Päijät-Hämeen liiton,
Kierrätyspuiston YVA-menettelystä vastaavan Päijät-Hämeen
Jätehuolto Oy:n ja YVA-yhteysviranomaisena toimivan Hämeen
ELY-keskuksen kesken on sovittu maankäyttö- ja rakennuslain
mukaisen vaihemaakuntakaavatyön ja YVA-lain mukaisen
arviointimenettelyn yhteen sovittamisesta kuulemisten osalta.
Hankkeiden yhteen sovitettu kuuleminen ympäristövaikutusten
arviointiselostuksesta ja Päijät-Hämeen vaihemaakuntakaavan
valmisteluvaiheen kartasta ja selostuksesta (luonnos) lain
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017) 22 §:n ja
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 62 a §:n mukaisesti on
kuulutettu 13.1.2020. Vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen
aineisto on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL § 62, MRA
§ 30) nähtävillä 15.1 – 28.2.2020.
Hankkeen taustaa
Lahden seudulla jätteen käsittely on nyt keskitetty Lahden Kujalan
jätekeskukseen ja muutamalle teollisuusalueelle. Jätteen teollinen
käsittely ja kierrätys tulevat lisääntymään ja seutukunta tarvitsee
lisäalueen tulevaisuuden kiertotalouden haasteiden toteuttamiseen.
Kujalan jätekeskuksen alue on täyttymässä, eikä uusille toiminnoille
ole enää juurikaan tilaa. Uuden alueen tarve on vähintään 100
hehtaaria ja alue tulee palvelemaan ennen kaikkea seudun
elinkeinoelämän tarpeita jätteiden käsittelyssä ja kierrätyksessä.
Tarkoituksena on, että yhdyskuntajätteen käsittely jatkuu
tulevaisuudessakin edelleen Kujalan jätekeskuksessa.
Tulevaisuuden jätehuollon aluetarpeita varten Päijät-Hämeen
Jätehuolto OY osallistui vuonna 2017 yhdessä Päijät-Hämeen liiton,
Lahden kaupungin, Lahti Energia Oy:n, LABIO Oy:n ja Lahden
Seudun Kehitys LADEC Oy:n kanssa seudullisen kierrätyspuiston
sijaintipaikkaselvitykseen.
Sijaintipaikkaselvityksessä jatkotarkasteluun valikoitui neljä aluetta,
joista yksi sijaitsee Hollolassa tulevan Kehätien varrella ja kolme
Orimattilassa Marjasuon, Matomäen ja Loukkaanmäen alueilla.
Hankevaihtoehtojen osalta käynnistettiin ympäristövaikutusten
arviointimenettely (YVA-menettely), jossa Päijät-Hämeen Jätehuolto
Oy toimii hankevastaavana. Päijät-Hämeen liitto käynnisti rinnalle
hankkeen edellyttämän vaihemaakuntakaavatyön.
Vaihemaakuntakaava
Päijät-Hämeessä on voimassa lainvoimainen, vuonna 2016
hyväksytty kokonaismaakuntakaava Päijät-Hämeen maakuntakaava
2014.

Maakuntakaava voidaan laatia koko maakuntaa koskevana
kokonaismaakuntakaavana, tiettyyn aihealueeseen keskittyvänä
vaihemaakuntakaavana tai osa-alueelle laadittavana kaavana.
Laadittavasta kaavasta käytetään laatimisen aikana nimeä PäijätHämeen jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaava ja siinä
ratkaistaan kiertotaloutta ja jätteen loppusijoitusta palvelevan
jätteenkäsittelyalueen sijoittuminen Lahden seudulle.
Vaihemaakuntakaavakartta esitetään maakuntakaavan 2014 kartan
päällä valmistelu- ja ehdotusvaiheissa. Hyväksytty vaihekaava
korvaa ne alleen jäävät maakuntakaavan 2014 alueet, joita
vaihekaava koskee. Samalla syntyy uusi kokonaismaakuntakaava,
joka nimetään Päijät-Hämeen maakuntakaavaksi
hyväksymisvuotensa mukaisesti.
Vaihemaakuntakaavakartta sisältää ympäristövaikutusten
arvioinnissa mukana olevat vaihtoehtoiset sijaintipaikat Lahden
seudun kierrätyspuistolle. Kaavakartan lisäksi valmisteluvaiheeseen
liittyy selostus, jossa on kuvattu vaihtoehtoisten alueiden vaikutuksia
ja vertailtu alueita keskenään. Selostuksessa on myös arvioitu sitä,
mitä merkitsee, jos alueen sijaintia ei maakuntakaavalla ratkaista.
Päijät-Hämeen maakuntahallitus linjaa valmisteluvaiheen aineiston,
ELY-keskuksen YVA-selostuksesta antaman perustellun päätelmän
sekä saatujen mielipiteiden ja lausuntojen perusteella keväällä, mistä
vaihtoehtoisesta alueesta valmistellaan kaavaehdotus. Se on
tarkoitus laittaa nähtäville alkusyksystä ja tuoda maakuntavaltuuston
käsiteltäväksi joulukuussa 2020.
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote Päijät-Hämeen liitto

Liitteenä

1. Lausuntopyyntö
Päijät-Hämeen kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen
(Lahden seudun kierrätyspuisto) vaihemaakuntakaavan
valmisteluvaiheen aineisto löytyy Päijät-Hämeen liiton
nettisivuilta: https://paijat-hame.fi/vaihemaakuntakaava-2/

Otteen oikeaksi todistaa Lahden kaupungin konsernipalveluissa maaliskuun 11. päivänä
2020
Terhi Takala
päätösvalmistelusuunnittelija
Otteen saaja:
Päijät-Hämeen liitto

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Oikaisuvaatimus / Kunnallisvalitus
Lahden kaupunki
Viranomainen:

Kaupunginhallitus

Liitetään pöytäkirjanotteeseen

Päivämäärä:

Pykälä:

02.03.2020

§ 43

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 136 §:n nojalla tästä
päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
Muu peruste, mikä

Asianosainen:
Annettu tiedoksi sähköisesti, pvm: 10.3.2020
Lähetetty tiedoksi kirjeellä, joka on annettu postin kuljettavaksi, pvm:
(kuntalaki 139 §) Tiedoksiantaja:
Luovutettu asianosaiselle
Paikka ja pvm:
Muulla tavoin, miten

Vastaanottajan allekirjoitus

Lähettäjä:
Vastaanottaja:
Aihe:
Päivämäärä:

Lillman Eeva
Tanja Gangsö; Päijät-Hämeen Liitto / Toimisto
VS: LAUSUNTOPYYNTÖ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTTEENKÄSITTELYALUEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN
VALMISTELUVAIHEEN AINEISTOSTA
torstai 20. helmikuuta 2020 19:22:02

Hei,
Lahti Energia Oy kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa asiassa. Lahti Energialla ei
kuitenkaan ole asiasta lausuttavaa.
Ystävällisin terveisin
Eeva Lillman
Ympäristö- ja turvallisuuspäällikkö
Lahti Energia Oy | Kauppakatu 31, 15140 Lahti
M. 044 723 5724
www.lahtienergia.fi
Vuodesta 2020 alkaen tuotamme lämmön täysin ilman kivihiiltä. Lue lisää sivuiltamme!

Lähettäjä: Tanja Gangsö <Tanja.Gangso@paijat-hame.fi>
Lähetetty: 13. tammikuuta 2020 16:51
Vastaanottaja: Tanja Gangsö <Tanja.Gangso@paijat-hame.fi>
Aihe: LAUSUNTOPYYNTÖ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTTEENKÄSITTELYALUEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN
VALMISTELUVAIHEEN AINEISTOSTA
LAUSUNTOPYYNTÖ PÄIJÄT-HÄMEEN KIERTOTALOUTTA PALVELEVAN
JÄTTEENKÄSITTELYALUEEN (LAHDEN SEUDUN KIERRÄTYSPUISTO) VAIHEMAAKUNTAKAAVAN
VALMISTELUVAIHEEN AINEISTOSTA
Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti 18.6.2018 käynnistää
2.12.2016 hyväksytyn Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014
päivityksen vaihekaavalla, jonka tarkoituksena on ratkaista
kiertotaloutta ja jätteen loppusijoitusta palvelevan
jätteenkäsittelyalueen eli Lahden seudun Kierrätyspuiston
sijoittuminen.
Vaihemaakuntakaavan kanssa rinnakkain on käynnissä Lahden
seudun kierrätyspuiston YVA-menettely. Päijät-Hämeen liiton,
Kierrätyspuiston YVA-menettelystä vastaavan Päijät-Hämeen
Jätehuolto Oy:n ja YVA-yhteysviranomaisena toimivan Hämeen ELYkeskuksen kesken on sovittu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen

vaihemaakuntakaavatyön ja YVA-lain mukaisen arviointimenettelyn
yhteen sovittamisesta kuulemisten osalta.
Vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen aineisto on maankäyttö- ja
rakennuslain mukaisesti (MRL § 62, MRA § 30) nähtävillä 15.1 –
28.2.2020 välisen ajan Päijät-Hämeen liiton virastossa, liiton
jäsenkuntien ilmoitustauluilla ja liiton kotisivuilla www.paijathame.fi. Kierrätyspuiston YVA-selostus on samaan aikaan nähtävillä
Hollolassa, Orimattilassa ja Lahdessa sekä ympäristöhallinnon
verkkosivuilla www.ymparisto.fi/LahdenseudunkierratyspuistoYVA.
Pyydämme
palautettanne
vaihemaakuntakaavan
valmisteluvaiheen aineistosta 28.2.2020 mennessä Päijät-Hämeen
liittoon mieluiten sähköpostilla toimisto@paijat-hame.fi tai
kirjepostina Päijät-Hämeen liitto, PL 50, 15111 LAHTI klo 15.00
mennessä.
Valmisteluvaiheen aineistona esitetään lainvoimaisen Päijät-Hämeen
maakuntakaavan 2014 kartan päällä neljä vaihtoehtoista
kierrätyspuiston sijaintipaikkaa. Selostuksessa kuvataan kaavatyön
tarvetta, etenemistä ja tehtyjä selvityksiä sekä tarkasteltavia
vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja ja niistä tehtyjä vaikutusten arviointeja
maakuntakaavatyön tehtävä ja tarkoitus huomioon ottaen.
Päijät-Hämeen maakuntahallitus linjaa valmisteluvaiheen aineiston,
ELY-keskuksen YVA-selostuksesta antaman perustellun päätelmän
sekä saatujen mielipiteiden ja lausuntojen perusteella keväällä, mistä
vaihtoehtoisesta alueesta valmistellaan kaavaehdotus. Se on
tarkoitus laittaa nähtäville alkusyksystä ja tuoda maakuntavaltuuston
käsiteltäväksi joulukuussa 2020.
Lisätietoja antavat erityisasiantuntija Jaana Martikainen puh. 044
3719 467 ja aluesuunnittelujohtaja Riitta Väänänen puh. 040 5317
628.

28.2.2020

Päijät-Hämeen maakuntahallitukselle
Viitaten kuulutukseenne verkkosivuillanne 13.1.2020
Lausunto Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavasta
Suomen luonnonsuojeluliiton järjestelmässä Orimattila kuuluu Uudenmaan piiriin. Piiri toteaa
asiasta seuraavaa.
Selvitysten mukaan VE1, 2 ja 3 sijaitsevat luonnon ydinalueilla ja ne ovat ongelmallisia
viherrakenteen, luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden kannalta. VE2 on
ongelmallinen muun muassa Tekemäjärven luonnonsuojelualueen ja liito-oravan läheisyyden takia.
Kaikkiin vaihtoehtoihin sisältyy vaaroja vesistöille. Lisäksi ne ovat yhdyskuntarakenteen ja
liikenteen kannalta huonoja.
Näistä syistä on parasta palata harkitsemaan uudelleen jo olemassa olevaa Lahden Kujalan
jätealueen kehittämistä luonnonalueiden käyttöön oton sijasta. Lisäksi jätehierarkiankin mukaan
pitäisi selvittää myös keinoja vähentää jätteen syntymistä – myös kierrätyskelpoisten jätteiden.
Kujalan kehittämisen jättämistä pois suunnitelmista ei mielestämme ole riittävästi perusteltu. Se
olisi pitänyt selvittää 0+ -vaihtoehtona tasaveroisesti muiden kanssa. Lisäksi nykyistä
nollavaihtoehtoa ei ole kuvattu kunnollisesti eikä sitä ei ole edes yhteenvetotaulukoissa.
Kujalassa on jo kaatopaikka, jonne menee kotitalousjätettä jatkossakin. Kaatopaikkatoimintaa
kuuluu myös nyt lausunnolla oleviin suunnitelmiin. Olisi toiminnallisesti ja logistisesti järkevää
rakentaa kierrätystoiminta nykyisen kaatopaikan yhteyteen.
Kujala sijaitsee vaihtoehdoista lähimpänä Päijät-Hämeen suuria kuntakeskuksia. Orimattilan
maaseudulle tehtävät kohteet olisivat sitä vastoin liikenteellisesti Päijät-Hämeen keskuksista
kauempana etelässä. Herää epäilys siitä, että niillä uusilla vaihtoehdoilla on todellisuudessa
tarkoitus kilpailla Uudenmaan jätevirroista. Se ei ole hyvä ajatus, koska Uudellamaalla on monia
kierrätys- ja kaatopaikkahankkeita, jotka ovat lähempänä sikäläisiä suuria keskuksia.
Yhteenvetona Suomen luonnosuojeluliiton Uudenmaan piiri esittää parhaana vaihtoehtona Lahden
Kujalan kaatopaikan kehittämisen selvittämistä. Lisäksi tarvitaan jätteen synnyn ehkäisyn ja sen
resurssien tuntuvaa lisäämistä.
Lisätietoja
- erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola@sll.fi
SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI
Laura Räsänen

Tapani Veistola

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry – Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund rf
Itälahdenkatu 22 b A, FI-00210 Helsinki, Finland | puh./tel. +358 44 258 0598 tai / or +358 400 615 530
www.sll.fi/uusimaa | Y-tunnus 0471601-4 | uusimaa@sll.fi

MTK Hollola yhdistys
edustajanaan
Pj. Kirsi Ahlgrén
Kaitiosuontie 48
16630 Tennilä

MAAKUNTAKAAVAN LAUSUNTO
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Päijät-Hämeen liitto
Hämeenkatu 9 A
Lahti
LAHDEN SEUDUN KIERRÄTYSPUISTO, Ympäristövaikutusten arviointiohjelma, HOLLOLA
Lahden seudun kierrätyspuiston liittyvän ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn (YVA)
liittyen haluamme julkituoda seuraavaa:
-

-

Hollolan kunnan paras laajentumisalue niin asutuksineen kuin kaupan alan toimijoineen
o tämä toisi lisää työpaikkoja (vrt. naisten että nuorten osuus työttömistä PäijätHämeessä)
Suurin osa kuntalaiset vastaan kierrätyskeskuksen aluetta. Vastustajia on enemmän
Hollolassa kuin muissa sijaintipaikoissa.
Asutusta 3km säteellä on enemmän kuin puolet muihin kohteisiin verrattuna.
Asutus/loma-asunnot/virkitystoiminta (alle 0,5km säteellä kierrätyspuistosta):
o virkistyspaikka metsässä Simolan tilalla ei ole huomioitu yvassa
o laavu metsässä, kaikkien kyläläisten käytössä
o sieni- ja marjastustoiminta erittäin vilkasta
Hevostoiminta, ravivalmennus
Metsästys: riista-aidat / eläinten kulkureitit – Tähän lausunto Vesa Porrilta (Gsm.
0400-811501)
ympäristöarvot, vesistöjen pilaantuminen : vrt. koivussillanjoki

Sivu 20, yvassa mainittu että alueelle tulee myös vaarallisia jätteitä sekä maa-aineksia jotka ei kelpaa enää
kierrätykseen. Minkälaisia työpaikkoja lisää alueelle?
Nostavan osayleiskaavassa on todettu, että Simolan ja Koskelan tilat (Kinnari) sijaitsevat maisemallisesti
arvokkaalla peltoalueella, joka on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamista varten.
Kiinteistöjen arvo laskee, sillä läheisyyteen tulee teollisuutta, joka aiheuttaa melu/haju/tärinähaittoja.
Koivusillanjoki on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi saukkoineen ja kalalajeineen, jota
yksityiset maanomistajat ovat suojelleet asettamalla suojakaistoja joen reunoille.
-

Maatalous:
o Simola, luomutila (omena, vilja, palkokasvit)
o Kinnari: mansikka
o Kauhanen: luomutila, heinäntuotanto, uusia ajatuksia viljakasveista?
o Tervala: luomutila, vilja, heinäntuotanto, palkokasvit
Kirsi Ahlgrén

Lausunto
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Päijät-Hämeen liitto
PL 50
15111 LAHTI

Viite
Asia

Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun kierrätyspuiston)
vaihemaakuntakaava
Päijät-Hämeen liitto on pyytänyt Museoviraston lausunnon Lahden seudun kierrätyspuiston
vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistosta.
Kaavaselostuksessa on esitelty neljä eri sijoitusvaihtoehtoa vaikutuksenarviointeineen.
Kulttuuriympäristön osalta eri vaihtoehdot ovat samanarvoisia. Museovirastolla ei ole
huomautettavaa vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistoon.

Tiedoksi

Osastonjohtaja

Mikko Härö

Intendentti

Kaija Kiiveri-Hakkarainen

Päijät-Hämeen maakuntamuseo

PL 913, 00101 Helsinki, kirjaamo@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6000, faksi 0295 33 6999, www.museovirasto.fi

Lähettäjä:
Vastaanottaja:
Aihe:
Päivämäärä:

Päijät-Hämeen Liitto / Toimisto
Tanja Gangsö; Riitta Väänänen
VL: LAUSUNTOPYYNTÖ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTTEENKÄSITTELYALUEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN
VALMISTELUVAIHEEN AINEISTOSTA
tiistai 14. tammikuuta 2020 15:07:20

Lähettäjä: Pouru Lauri <lauri.pouru@mantsala.fi>
Lähetetty: tiistai 14. tammikuuta 2020 12.40
Vastaanottaja: Päijät-Hämeen Liitto / Toimisto <toimisto@paijat-hame.fi>
Kopio: Mäntsälän kirjaamo <kirjaamo@mantsala.fi>; Dyster Tarja <tarja.dyster@mantsala.fi>;
Pynttäri Mika <mika.pynttari@mantsala.fi>
Aihe: VS: LAUSUNTOPYYNTÖ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTTEENKÄSITTELYALUEEN
VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEEN AINEISTOSTA

Kiitos lausuntopyynnöstä, mutta emme katso tarpeelliseksi lausua asiasta tämän enempää.
Onnea ja menestystä Päijät-Hämeeseen ja terveisiä Riitalle
Yt. Lauri Pouru, kaavoitusjohtaja Mäntsälästä

Haluatko antaa saamastasi palvelusta PALAUTETTA?
Tee se tästä.

Lähettäjä: Mäntsälän kirjaamo <kirjaamo@mantsala.fi>
Lähetetty: tiistai 14. tammikuuta 2020 8.15
Vastaanottaja: Pynttäri Mika <mika.pynttari@mantsala.fi>; Pouru Lauri
<lauri.pouru@mantsala.fi>; Dyster Tarja <tarja.dyster@mantsala.fi>
Aihe: VL: LAUSUNTOPYYNTÖ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTTEENKÄSITTELYALUEEN
VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEEN AINEISTOSTA

Lähettäjä: Tanja Gangsö <Tanja.Gangso@paijat-hame.fi>
Lähetetty: maanantai 13. tammikuuta 2020 16:51
Vastaanottaja: Tanja Gangsö <Tanja.Gangso@paijat-hame.fi>
Aihe: LAUSUNTOPYYNTÖ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTTEENKÄSITTELYALUEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN
VALMISTELUVAIHEEN AINEISTOSTA
LAUSUNTOPYYNTÖ PÄIJÄT-HÄMEEN KIERTOTALOUTTA PALVELEVAN
JÄTTEENKÄSITTELYALUEEN (LAHDEN SEUDUN KIERRÄTYSPUISTO) VAIHEMAAKUNTAKAAVAN
VALMISTELUVAIHEEN AINEISTOSTA

Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti 18.6.2018 käynnistää
2.12.2016 hyväksytyn Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014
päivityksen vaihekaavalla, jonka tarkoituksena on ratkaista
kiertotaloutta ja jätteen loppusijoitusta palvelevan
jätteenkäsittelyalueen eli Lahden seudun Kierrätyspuiston
sijoittuminen.
Vaihemaakuntakaavan kanssa rinnakkain on käynnissä Lahden
seudun kierrätyspuiston YVA-menettely. Päijät-Hämeen liiton,
Kierrätyspuiston YVA-menettelystä vastaavan Päijät-Hämeen
Jätehuolto Oy:n ja YVA-yhteysviranomaisena toimivan Hämeen ELYkeskuksen kesken on sovittu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen
vaihemaakuntakaavatyön ja YVA-lain mukaisen arviointimenettelyn
yhteen sovittamisesta kuulemisten osalta.
Vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen aineisto on maankäyttö- ja
rakennuslain mukaisesti (MRL § 62, MRA § 30) nähtävillä 15.1 –
28.2.2020 välisen ajan Päijät-Hämeen liiton virastossa, liiton
jäsenkuntien ilmoitustauluilla ja liiton kotisivuilla www.paijathame.fi. Kierrätyspuiston YVA-selostus on samaan aikaan nähtävillä
Hollolassa, Orimattilassa ja Lahdessa sekä ympäristöhallinnon
verkkosivuilla www.ymparisto.fi/LahdenseudunkierratyspuistoYVA.
Pyydämme
palautettanne
vaihemaakuntakaavan
valmisteluvaiheen aineistosta 28.2.2020 mennessä Päijät-Hämeen
liittoon mieluiten sähköpostilla toimisto@paijat-hame.fi tai
kirjepostina Päijät-Hämeen liitto, PL 50, 15111 LAHTI klo 15.00
mennessä.
Valmisteluvaiheen aineistona esitetään lainvoimaisen Päijät-Hämeen
maakuntakaavan 2014 kartan päällä neljä vaihtoehtoista
kierrätyspuiston sijaintipaikkaa. Selostuksessa kuvataan kaavatyön
tarvetta, etenemistä ja tehtyjä selvityksiä sekä tarkasteltavia
vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja ja niistä tehtyjä vaikutusten arviointeja
maakuntakaavatyön tehtävä ja tarkoitus huomioon ottaen.
Päijät-Hämeen maakuntahallitus linjaa valmisteluvaiheen aineiston,
ELY-keskuksen YVA-selostuksesta antaman perustellun päätelmän
sekä saatujen mielipiteiden ja lausuntojen perusteella keväällä, mistä
vaihtoehtoisesta alueesta valmistellaan kaavaehdotus. Se on
tarkoitus laittaa nähtäville alkusyksystä ja tuoda maakuntavaltuuston
käsiteltäväksi joulukuussa 2020.
Lisätietoja antavat erityisasiantuntija Jaana Martikainen puh. 044
3719 467 ja aluesuunnittelujohtaja Riitta Väänänen puh. 040 5317
628.

Lähettäjä:
Vastaanottaja:
Aihe:
Päivämäärä:

Päijät-Hämeen Liitto / Toimisto
Riitta Väänänen; Tanja Gangsö
VL: LAUSUNTOPYYNTÖ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTTEENKÄSITTELYALUEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN
VALMISTELUVAIHEEN AINEISTOSTA
torstai 13. helmikuuta 2020 13:33:04

Lähettäjä: Huusari Jouni <jouni.huusari@pertunmaa.fi>
Lähetetty: torstai 13. helmikuuta 2020 13:08
Vastaanottaja: Päijät-Hämeen Liitto / Toimisto <toimisto@paijat-hame.fi>
Aihe: LAUSUNTOPYYNTÖ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTTEENKÄSITTELYALUEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN
VALMISTELUVAIHEEN AINEISTOSTA
Hei
Teiltä tuli lausuntopyyntö otsikossa mainittuun asiaan. Koska nyt asiaa kysyitte, niin
vastauksemme on, että ko. alueeksi sopisi parhaiten VE3, Matomäki.

Terveisin
Jouni Huusari
tekninen johtaja vs
Pertunmaan kunta
puh: 040 6727556
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Päijät-Hämeen Liitto
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Lahden seudun kierrätyspuiston vaihemaakuntakaava

Päijät-Hämeen Yrittäjät esittää lausuntonaan kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavasta seuraavaa:
Kierrätyspuiston sijoittumispaikan ratkaiseminen ja puiston toteutuminen
Lahden seudulla viivästyksittä on tärkeä tavoite seudun ennakoitujen jätteidenkäsittelytarpeiden, elinkeinoelämän yleisten tarpeiden sekä kehittyvän kiertotalousliiketoiminnan kannalta. Elinvoimainen, alueeseen identifioituva kiertotalousklusteri ja kansainvälisesti vertailtuna erittäin edistynyt jätehuolto ovat Lahden seudun tärkeitä kilpailukyky- ja vetovoimatekijöitä, suorastaan imagovaltteja. Tämän vuoksi kierrätyspuiston toteutuminen ja seudun toimijoiden sitouttaminen prosessiin on koko maakunnan elinvoiman
kannalta keskeistä.
Koska kierrätyspuiston sijoittumisen valmistelu on herättänyt vilkasta keskustelua seudun kuntapäättäjien ja kuntalaisten keskuudessa, on erittäin
tärkeää, että asian valmistelu tehdään huolellisen, asiantuntijaosaamiseen
perustuvan valmistelun ja selvitystyön kautta. Nyt lausuttavana oleva vaihemaakuntakaava selostuksineen täyttää tämän tarpeen asianmukaisesti ja
kattavasti. Onkin toivottavaa, että sen sisältämä tieto jatkossa toimisi entistä enemmän pohjana informoidulle ja kiihkottomalle keskustelulle ja päätöksenteolle sijoittumispaikasta.
Vaihemaakuntakaavassa esitetyistä neljästä aluevaihtoehdosta elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kannalta varteenotettavimmat ovat VE1 Kehätie sekä VE4 Loukkaanmäki. Molemmat vaihtoehdot sijoittuvat elinkeinoelämän vetovoimaisille kasvualueille mm. suhteessa varastointi- ja logistiikkatoimintoihin sekä liikenneyhteyksiin. Mutta kun näitä kahta vaihtoehtoa tarkastellaan suhteessa Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:ssä esitettyihin vaikutuksiin, VE4 Loukkaanmäki nousee toteuttamiskelpoisemmaksi
vaihtoehdoksi. Perusteluina toteamme seuraavaa:
-VE4 Loukkaanmäen läheisyydessä on VE1 Kehätiehen verrattuna huomattavasti vähemmän asutusta ja siten vähemmän riskejä näille koituvasta

Päijät-Hämeen Yrittäjät | Vesijärvenkatu 15, 5. krs, 15140 Lahti
puhelin 050 566 0343 | toimisto@phyrittajat.fi | www.phyrittajat.fi | Y-tunnus 0149723-1
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haitasta liittyen meluun, ilmanlaatuun, liikenteeseen, virkistyskäytön supistumiseen jne.
-VE4 Loukkaanmäen kohdalla on myös VE1 Kehätiehen verrattuna vähemmän haitallisia yhteisvaikutuksia liittyen viherrakenteen kytkeytyneisyyteen,
ekosysteemipalvelujen potentiaaliseen tarjontaan sekä luonnon monimuotoisuuteen.
-koska VE4 Loukkaanmäki sijaitsee valtatien 4 varressa, sen tieyhteydet
ovat valmiiksi hyvät. VE1 Kehätien vaihtoehto vaatisi liikenneyhteyksien rakentamista. Molempien vaihtoehtojen kohdalla liikennemäärien lisääntyminen vaikuttaisi merkittävästi alempaan tieverkkoon, ei valtatielle.
Lisäksi vertailtaessa ko. kuntien kuntapäättäjien reaktioita ja linjauksia sijoittumisvaihtoehtoihin, Orimattilassa suhtautuminen on ollut neutraalimpaa,
joskaan ei suorastaan innokasta. Mitä ennakoitavampia sijoittumisvaihtoehtoon liittyvä keskustelu ja suunnitteluprosessi ovat, sitä helpompi elinkeinoelämän toimijat on sitouttaa ko. vaihtoehtoon ja saada paitsi yritykset,
myös niiden potentiaalinen työvoima kiinnostumaan kierrätyspuistosta. Tästäkin näkökulmasta on syytä olettaa, että esitellyistä vaihtoehdoista realistisin ja toteuttamiskelpoisin vaihtoehto olisi VE4 Loukkaanmäki.

Päijät-Hämeen Yrittäjät

Jenni Vesanen
järjestöpäällikkö

Lähettäjä:
Vastaanottaja:
Aihe:
Päivämäärä:
Liitteet:

Päijät-Hämeen Liitto / Toimisto
Tanja Gangsö; Riitta Väänänen
VL: Lahden seudun kierrätyspuistoa koskeva vaihemaakuntakaava
tiistai 28. tammikuuta 2020 15:39:50
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Lähettäjä: Appelqvist Satu <satu.appelqvist@pirkanmaa.fi>
Lähetetty: tiistai 28. tammikuuta 2020 15:33
Vastaanottaja: Päijät-Hämeen Liitto / Toimisto <toimisto@paijat-hame.fi>; Pirkanmaan liitto
<pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi>
Aihe: Lahden seudun kierrätyspuistoa koskeva vaihemaakuntakaava
Viite: Lausuntopyyntönne koskien Päijät-Hämeen kiertotaloutta palvelevan
jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistoa

Ilmoitan, että Pirkanmaan liitto ei anna asiasta lausuntoa.

Terveisin
Satu Appelqvist
Maakuntainsinööri
050 350 5925
PIRKANMAAN LIITTO
Maankäyttö ja liikenne
Kelloportinkatu 1 B / PL 1002
33100 / 33101 TAMPERE
(03) 248 1111
Tuomi
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Päijät-Hämeen Liitto
PL 50
15111 LAHTI
Päijät-Hämeen liiton lausuntopyyntö BQ725 14.1.2020
PUOLUSTUSVOIMIEN LAUSUNTO LAHDEN SEUDUN KIERRÄTYSPUISTON
VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEEN AINEISTOSTA
Puolustusvoimat on lausunut asiaan 05.03.2019 asiakirjalla BP1849.
Mikäli hankkeen toteutusvaihtoehdoksi valitaan vaihtoehto 3 Matomäki,
pyydetään huomioimaan seuraavat seikat.
•

Puolustusvoimiin on oltava yhteydessä ennen rakentamisen aloittamista (alueella voi sijaita räjähtämättömiä räjähteitä).

•

Alueelle suunniteltu tielinjaus ei voi lähteä Puolustusvoimien varasto-alueen portin kohdalta tai ainakin se on suunniteltava yhdessä Puolustusvoimien kanssa.

•

Rakentaminen ei saa estää liikennettä Puolustusvoimien alueelle.
Mikäli rakentamisen vuoksi tie joudutaan lyhytaikaisesti sulkemaan, esimerkiksi louhintatöiden vuoksi, on Puolustusvoimia tiedotettava asiasta hyvissä ajoin.

1. Logistiikkarykmentin esikunnassa asiaa hoitaa Antti Erämo, puh.
0299 571 263, antti.eramo@mil.fi

Komentaja
Eversti

Juha Kylä-Harakka

Osastopäällikkö
Majuri

Juha Ratinen

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

1. Logistiikkarykmentti
Esikunta
PL 1080
45101 KOUVOLA

Puh. 0299 800
Faksi 0299 571109

Y-tunnus 0952029-9
www.puolustusvoimat.fi

1. Logistiikkarykmentti
Esikunta
KOUVOLA
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LIITTEET
JAKELU
TIEDOKSI

PSPR
1LOGR ESVAROS
Sanna Mäntynen, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta Logistiikkaosasto

Lähettäjä:
Vastaanottaja:
Aihe:
Päivämäärä:

Päijät-Hämeen Liitto / Toimisto
Tanja Gangsö
VL: Mielipide Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavasta
tiistai 3. maaliskuuta 2020 8:15:06

Lähettäjä: Markku Lehtinen <make.leht@hotmail.com>
Lähetetty: perjantai 28. helmikuuta 2020 11:15
Vastaanottaja: Päijät-Hämeen Liitto / Toimisto <toimisto@paijat-hame.fi>
Aihe: Mielipide Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavasta

Päijät-Hämeen Maakuntahallitus

Salpausselän Luonnonystävät ry
Mielipide Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavasta
Olemme yrittäneet seurata ko. maakuntakaavan edistymistä ja prosessia sen tekoaikana.
On toki todettava, suunnitteluprosessi vastaa MRL:n lain henkeä ja tavoitteita. Mutta on
todettava, Päijät-Hämeen Liiton kotisivuilta ei ole saanut prossin aikana aina riittävästi
ajankohtaista tietoa. Kuntalaisen on vaikea etsiä Liiton luottamuselinten pöytäkirjoja ja
kaivaa niistä tarvittavaa tietoa tai prosessin aikatauluja, niistä pitäisi olla kaikki tärkein
aina luettavissa P-H:n Liiton kotisivuilta.
Vaihemaakuntakaavan aluevaraukset perustuvat pitkälti niihin lähtökohtiin, joita Lahden
seudun kierrätyspuistohanketta valmistellut työryhmä on esittänyt ja selvittänyt YVA selvityksissä. Näkemyksemme on, että hankkeesta laadituissa YVA - selvityksissä on
pahoja puutteita. 5.2.2020 pidetyssä YVA selvityksen esittelytilaisuudessa ilmeni, että
kenttätyötä kohdealueilla ja niiden ympäristössä on tehty puutteellisesti.
Vaihemaakuntakaavan aluevaraukset perustuvat edellä mainitussa työssä määriteltyihin
vaihtoehtoihin, VE 1 – 4. Tosiasia on, että jätteenkäsittelyalueen sijoittuminen mille
tahansa vaihtoehtojen 1-4 kohdealueelle aiheuttaa runsaasti ympäristöhäiriötä sekä
ympäristöriskejä kohdealueiden ulkopuolisille alueille. Valumavedet tulevat lisäämään
tulvahaittoja laajoilla peltoviljelyalueilla, joilla jo nykyisinkin on rankkasateiden jälkeen
viljelytoimintaa vaarantavia tulvia. Kaatopaikka-alueelta tulee sinne sijoitettavien
vaarallisten jätemaiden ja kuonien sekä tuhkien saastuttamia valumavesiä kulkemaan
pelto-alueille, pohjavesialueille ja yhteiskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeille alueille,
aiheuttaen merkittäviä ympäristöriskejä. Kohdealueilta ympäristöön valuvat hule- ja
tulvavedet tulevat erityisesti vaihtoehdoissa VE 3 ja VE 4 aiheuttamaan riskin alapuolisiin
vesistöihin ja tulva-alueille. VE 3:n alapuolisilla tulva-alueilla sijaitsee Kuivannon
taajaman vedenhankinnan kannalta tärkeät vedenottamot. VE 4:n alapuolella sijaitsee
laajat, erityisesti Puujoen ranta-alueilla sijaitsevat laajat, alavat hyvät peltoalueet. VE 4:n
toteutus tulee lisäämään näitä tulvia merkittävästi ja asettamaan peltoviljelyn
kyseenalaiseksi ko. alueilla. VE 1:n alapuolella on kirkasvetisiä puroja, joiden
monimuotoinen kalalajisto ja muu vesibiotooppi vaarantuisivat. Kuten jo aiemmin
mainittiin, VE 2:n valumavedet ovat suuri riski Tekemäjärven luonnolle ja eliöstölle.
Jos vain tarkastellaan maakuntakaavanaluemerkintöjä ja niiden soveltuvuutta ympäristöön,
niin kaikki nuo yllä mainitut, laajemmalle alueelle kohdistuvat riskit jäävät huomioimatta!

VE 1 – 4:ssä on jokaisella omat arvokkaat luonnon erityispiirteen. Kuten Suomen
Ympäristökeskuksen, SYKE:een 2019 laatimassa selvityksessä, ”Vuorovaikutus ja
yhteiskehittäminen ekosysteemipalveluiden kartoittamisessa ja arvioimisessa PäijätHämeessä (PH-Vekos) ilmenee, erityisesti VE 4 ja VE 3 sisältävät ainutkertaisia
luontoarvoja ja erottuvat ympäristöstään erityisinä luontokokonaisuuksina. VE 4 sijoittuu
aikaisemmin niin sanotulle Luhtikylä-Viljaniemi erämaa-alueelle. Sitä halkovat vain
oikorata ja moottoritie, mutta muuten alue on säilynyt yhtenäisenä luontokokonaisuutena.
Olisi toivottavaa, että Päijät-Hämeen Liitto ennemminkin turvaisi näiden laajojen erämaaalueiden säilymisen tuleville sukupolville kuin sijoittaa niihin jätekeskuksia. Missä on
Päijät-Hämeen Liiton laajojen virkistys- ja erämaa-alueiden suojeluohjelma?
Suomen hallitus on asettanut hallitusohjelmassa erääksi tavoitteeksi liikenteen
hiilidioksidipäästöjen vähentämisen. Vaihemaakuntakaavassa ei ole esitetty laskelmia,
mikä vaikutus Päijät-Hämeeseen suunnitellulla jätekeskuksella tulee olemaan
hiilidioksidipäästöjen lisääjänä. Jos jätekeskus toteutetaan maakuntakaavan esitetyssä
laajuudessa mille tahansa vaihtoehdoista VE 1 – VE 4, tulee kuljetusten aiheuttamat
lisääntymään merkittävästi, jos jäteaineksia kuljetetaan Lahden seudulle aina 200
kilometrin etäisyydeltä.
Vaihemaakuntakaava mahdollistaa ympäristöhaittaa aiheuttavan jätekeskuksen
sijoittamisen lähelle taajamarakennetta tai jo olemassa olevaa asutusta. YVA selvityksessä
on tarkasteltu mallilaskelmin jätekeskuksen haju- ja pölyhaittojen leviämistä ympäristöön.
Näkemyksemme on, että laskelmissa ei ole riittävästi huomioitu vallitsevia tuuliolosuhteita
eikä maastomuodostumia. Näin ollen vaihemaakuntakaava mahdollistaa jätekeskuksen
toteutuksen MRL:n vastaisesti liian lähelle olemassa olevaa asutusta ja taajama-rakennetta.
Salpausselän Luonnonystävät ry esittää, että Päijät-Hämeen jätteen käsittelyalueen
vaihemaakuntakaavaa ei tule hyväksyä esitetyssä muodossa. Salpausselän Luonnonystävät
ry esittää edelleen, että YVA hanke tulee käynnistää uudelleen ”VE0 plus” vaihtoehdon
pohjalta. Kujalan nykyistä Jätekeskusta tulee kehittää kierrätysteknologian mallikohteena
Kujalassa ja sen länsipuolella. Päijät-Hämeen Liiton tulee neuvotella Lahden kaupungin
kanssa, että Kujalan Jätekeskuksen länsipuolelta varataan vähintään 50 ha
kierrätysteknologian tarpeisiin.
Lahdessa 28.2.2020
Salpausselän Luonnonystävät ry
Markku Lehtinen, hallituksen puheenjohtaja
Satulakuja 1, 15560 Nastola
make.leht@hotmail.com
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Lax Sara (Tukes)
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VS: LAUSUNTOPYYNTÖ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTTEENKÄSITTELYALUEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN
VALMISTELUVAIHEEN AINEISTOSTA
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Hei,
Tukesilla ei ole lisättävää vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointivaiheessa annettuun
lausuntoon (liitteenä), koska jätteenkäsittelyalueen sijoitusvaihtoehdot ovat pysyneet samoina.
Ystävällisin terveisin
Sara Lax

-----------------------------------------------Sara Lax
Ylitarkastaja, Teolliset prosessit
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
Puh. 029 5052 122
sara.lax(at)tukes.fi

Tukesin lupa- ja valvontapalvelut digitalisoituvat, katso lisätietoja klikkaamalla.
Ajankohtaista tietoa kemikaalien ja nestekaasun käytönvalvojille, tilaa uutiskirje täältä

Lähettäjä: Tanja Gangsö <Tanja.Gangso@paijat-hame.fi>
Lähetetty: maanantai 13. tammikuuta 2020 16.51
Vastaanottaja: Tanja Gangsö <Tanja.Gangso@paijat-hame.fi>
Aihe: LAUSUNTOPYYNTÖ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTTEENKÄSITTELYALUEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN
VALMISTELUVAIHEEN AINEISTOSTA
LAUSUNTOPYYNTÖ PÄIJÄT-HÄMEEN KIERTOTALOUTTA PALVELEVAN
JÄTTEENKÄSITTELYALUEEN (LAHDEN SEUDUN KIERRÄTYSPUISTO) VAIHEMAAKUNTAKAAVAN
VALMISTELUVAIHEEN AINEISTOSTA
Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti 18.6.2018 käynnistää
2.12.2016 hyväksytyn Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014
päivityksen vaihekaavalla, jonka tarkoituksena on ratkaista
kiertotaloutta ja jätteen loppusijoitusta palvelevan
jätteenkäsittelyalueen eli Lahden seudun Kierrätyspuiston
sijoittuminen.

Vaihemaakuntakaavan kanssa rinnakkain on käynnissä Lahden
seudun kierrätyspuiston YVA-menettely. Päijät-Hämeen liiton,
Kierrätyspuiston YVA-menettelystä vastaavan Päijät-Hämeen
Jätehuolto Oy:n ja YVA-yhteysviranomaisena toimivan Hämeen ELYkeskuksen kesken on sovittu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen
vaihemaakuntakaavatyön ja YVA-lain mukaisen arviointimenettelyn
yhteen sovittamisesta kuulemisten osalta.
Vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen aineisto on maankäyttö- ja
rakennuslain mukaisesti (MRL § 62, MRA § 30) nähtävillä 15.1 –
28.2.2020 välisen ajan Päijät-Hämeen liiton virastossa, liiton
jäsenkuntien ilmoitustauluilla ja liiton kotisivuilla www.paijathame.fi. Kierrätyspuiston YVA-selostus on samaan aikaan nähtävillä
Hollolassa, Orimattilassa ja Lahdessa sekä ympäristöhallinnon
verkkosivuilla www.ymparisto.fi/LahdenseudunkierratyspuistoYVA.
Pyydämme
palautettanne
vaihemaakuntakaavan
valmisteluvaiheen aineistosta 28.2.2020 mennessä Päijät-Hämeen
liittoon mieluiten sähköpostilla toimisto@paijat-hame.fi tai
kirjepostina Päijät-Hämeen liitto, PL 50, 15111 LAHTI klo 15.00
mennessä.
Valmisteluvaiheen aineistona esitetään lainvoimaisen Päijät-Hämeen
maakuntakaavan 2014 kartan päällä neljä vaihtoehtoista
kierrätyspuiston sijaintipaikkaa. Selostuksessa kuvataan kaavatyön
tarvetta, etenemistä ja tehtyjä selvityksiä sekä tarkasteltavia
vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja ja niistä tehtyjä vaikutusten arviointeja
maakuntakaavatyön tehtävä ja tarkoitus huomioon ottaen.
Päijät-Hämeen maakuntahallitus linjaa valmisteluvaiheen aineiston,
ELY-keskuksen YVA-selostuksesta antaman perustellun päätelmän
sekä saatujen mielipiteiden ja lausuntojen perusteella keväällä, mistä
vaihtoehtoisesta alueesta valmistellaan kaavaehdotus. Se on
tarkoitus laittaa nähtäville alkusyksystä ja tuoda maakuntavaltuuston
käsiteltäväksi joulukuussa 2020.
Lisätietoja antavat erityisasiantuntija Jaana Martikainen puh. 044
3719 467 ja aluesuunnittelujohtaja Riitta Väänänen puh. 040 5317
628.
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Päijät-Hämeen liitto

Lausuntopyyntö 13.1.2020

Lausunto Päijät-Hämeen kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen
(Lahden seudun kierrätyspuisto) vaihemaakuntakaavan valmisteluaineistosta
Vaihemaakuntakaavan tarkoituksena on ratkaista kiertotaloutta ja jätteen loppusijoitusta
palvelevan jätteenkäsittelyalueen eli Lahdenseudun Kierrätyspuiston sijoittuminen.
Kaavassa on neljä vaihtoehtoa jätteenkäsittelyalueen sijaintipaikaksi.
Kaavaselostuksessa esitetty vaikutusten arviointi perustuu YVA-prosessissa tehtyyn
vaikutusten arviointiin ja aiempiin selvityksiin. Vaikutusten arviointi jää kuitenkin hyvin
yleiselle tasolle, eikä merkittäviksikin kuvattujen vaikutusten osalta kuvata tarkemmin
millaisista vaikutuksista on kyse. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan tulee
perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin
tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan
tehtävä ja tarkoitus. Lausunnolla olevasta kaava-aineistosta ei ilmene missä määrin
lisääntyvä liikenne edellyttää nykyisen tieverkon, esimerkiksi liittymäjärjestelyiden
parantamista. Väylävirasto korostaa, että erityisesti pääväylien (vt 4, vt 12) toimivuus,
liikenneturvallisuus ja pitkämatkaisen liikenteen hyvä ja tasainen matkanopeus tulee
taata.
Valmisteluaineistossa esitetyt vaihtoehdot sijaitsevat alue- ja yhdyskuntarakenteessa
erilaisissa paikoissa. Vaikutusarviointia tulisi syventää myös yritysvaikutusten osalta.
Yritysten houkuttelevuuden kannalta esitetyillä vaihtoehdoilla lienee merkittäviäkin
eroja, mikä johtaa myös erilaisiin liikenteellisiin vaikutuksiin.
Kaavan vaihtoehto VE2 Marjasuo sijaitsee valtatien 4 ja sen rinnakkaistien, maantien
140 välissä. Alueelle ei ole nykyisin liikenneyhteyksiä, mutta hankealueen poikki on
esitetty lainvoimaisessa maakuntakaavassa tieliikenteen yhteystarve. Alueen yhteys
valtatielle 4 kulkisi Tuuliharjan liittymän kautta. Valtiolla ei ole maantieverkollista
tarvetta maantien 140 ja valtatien 4 väliselle yhteydelle Tuuliharjan kohdalla.
Mahdollinen uusi tieyhteys jätteenkäsittelyalueelta valtatielle 4 ja maantielle 140 ei näin
tulisi olemaan maantie. VE 2 tarkastelussa tulee huomioida Tuuliharjan palvelualueen
merkitys raskaan liikenteen taukopaikkana ja sen jatkokehittäminen tulee turvata. Myös
yhteisvaikutukset maakuntakaavassa ja yleiskaavassa osoitettujen kaupan alueiden
osalta tulee selvittää. On oletettavaa, että uusi yhteys tulisi palvelemaan Hennan alueen
liikennöintiä laajemmin.
Väylävirasto
PL 33, 00521 Helsinki
Opastinsilta 12 A, 00520 Helsinki

Puhelin 0295 34 3000
Faksi 0295 34 3700

etunimi.sukunimi@vayla.fi
kirjaamo@vayla.fi
www.vayla.fi
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Kaavaa tulisi täydentää myös yhdyskuntataloudellisten vaikutusten osalta. Vaikutuksia
vertailtaessa tulisi huomioida rakentamisen lisäksi infran käytöstä, korjauksesta,
kunnossapidosta ja liikkumisesta aiheutuvat kulut. Lisäksi tulisi selvittää, kenen
toteutettavaksi kaava ja sen edellyttämät toimenpiteet kuuluvat.
Mikäli kierrätyspuiston sijainniksi valitaan vaihtoehto VE2, jatkosuunnittelussa tulee
huomioida, että Kerava-Lahti -radalla on varaus kahdelle lisäraiteelle.

Tiedoksi

Johtaja

Anna Saarlo

Asiantuntija, liikennejärjestelmä
ja maankäyttö

Aimo Huhdanmäki

Tuula Säämänen
Tapio Ojanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu
Asian VÄYLÄ/565/03.01.02/2019 asiakirja
Lista allekirjoittajista
Allekirjoittaja

Todennus

Lähettäjä:
Vastaanottaja:
Aihe:
Päivämäärä:

Jaana Martikainen
Tanja Gangsö
VL: Päijät-Hämeen vaihemaakuntakaavan valmisteluvaihe_YM
maanantai 2. maaliskuuta 2020 11:19:26

Lähettäjä: Päijät-Hämeen Liitto / Toimisto <toimisto@paijat-hame.fi>
Lähetetty: perjantai 28. helmikuuta 2020 9:09
Vastaanottaja: Jaana Martikainen <Jaana.Martikainen@paijat-hame.fi>; Mirja Karila-Reponen
<Mirja.Karila-Reponen@paijat-hame.fi>
Aihe: VL: Päijät-Hämeen vaihemaakuntakaavan valmisteluvaihe_YM

Lähettäjä: Riitta Väänänen <riitta.vaananen@paijat-hame.fi>
Lähetetty: torstai 27. helmikuuta 2020 10:19
Vastaanottaja: Päijät-Hämeen Liitto / Toimisto <toimisto@paijat-hame.fi>
Aihe: VL: Päijät-Hämeen vaihemaakuntakaavan valmisteluvaihe_YM

Lähettäjä: Sanna.Andersson@ym.fi <Sanna.Andersson@ym.fi>
Lähetetty: tiistai 25. helmikuuta 2020 16:12
Vastaanottaja: Riitta Väänänen <riitta.vaananen@paijat-hame.fi>; Jaana Martikainen
<Jaana.Martikainen@paijat-hame.fi>
Aihe: Päijät-Hämeen vaihemaakuntakaavan valmisteluvaihe_YM
Hei,
Päijät-Hämeen liitto on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa koskien kiertotaloutta
palvelevan jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavan (Lahden seudun kierrätyspuisto)
valmisteluvaiheen aineistoa. Ympäristöministeriö ei lausu valmisteluvaiheen aineistosta, mutta
lausuu aikanaan kaavan ehdotuksesta. Jos koette tarvetta työneuvottelulle koskien kyseistä
vaihemaakuntakaavaa, niin voimme sopia sen sopivaan ajankohtaan ja pyytää paikalle tarvittavia
asiantuntijoita.
Ystävällisin terveisin,
Sanna Andersson
Erityisasiantuntija
Ympäristöministeriö
Rakennetun ympäristön osasto
Alueet ja yhdyskunnat
Aleksanterinkatu 7, PL 35, 00023 VALTIONEUVOSTO
Puh: +358 295 250063
sanna.andersson@ym.fi
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Lausunto Lahden seudun kierrätyspuistohankkeen ympäristövaikutusten
arviointiselostuksesta
D/244/11.01.00.07/2019
Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Yleiskaava-arkkitehti Johanna Sääksniemi, puh. 0505184445
Vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin, puh. 0505259579
Kestävän kehityksen koordinaattori Eira Rosberg-Airaksinen, puh.
0444163499
Terveystarkastaja Petro Sormunen, puh. 0505184478

Päätös

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Pekka Timonen
Kaupunginhallitus päättää antaa alla olevan lausunnon Hämeen
ELY-keskukselle Lahden seudun kierrätyspuistohankkeen
ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Lausunto on valmisteltu Kaupunkiympäristön palvelualueella ja se
sisältää kaupungin kaavoitusviranomaisen, terveydensuojeluviranomaisen ja ympäristönsuojeluviranomaisen kannanoton YVAselostuksesta. Lausunnon valmisteluun on lisäksi osallistunut
elinvoima- ja kilpailukykypalveluiden ympäristökehitysyksikkö.
Lahden kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
toteaa seuraavaa:
Vaihtoehtojen riittävyydestä
VE0, kierrätysaluetta ei toteuteta Lahden seudulle, on kiertotalouden
toteutumisen ja ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta huonoin
vaihtoehto. Arviointitaulukoissa s.333 kohdassa Ilmastovaikutukset
(kiertotalous) VE0 -vaikutuksiin kirjattu ”Ei mahdollista saada
riittävästi tietoa arvion tekemiseen”. Kuitenkin materiaaleja ja
jätteitä syntyy ja ne menevät jonnekin – jos ei Päijät-Hämeeseen niin
sitten jonnekin muualle vielä pitemmän kuljetuksen päähän, tai
jäävät ns. pysyviin välivarastoihin, jolloin ne ovat poissa
kiertotalouden materiaalikäytöstä. Lahti on sitoutunut olemaan
kiertotalouden edelläkävijäkunta ja jätteetön vuonna 2050, joten
kaikki resurssit ja materiaalit pitää saada viisaaseen käyttöön.
VE0+:aa ei ole ympäristövaikutustenarvioinnissa tarkasteltu.
Vaikka mikään YVA:n vaihtoehdoista ei toteudu, Kujalan alue
kuitenkin kehittyy ja voisi jonkin verran laajentua. Toisin kuin YVA-
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selostuksen kuvassa 2 on esitetty, Kolavan pohjavesialue ei ole
vuoden 2018 muutoksen jälkeen enää luokiteltu pohjavesialue.
Toimintojen sijoittumisen tutkimista länteen vajaasti toteutuneelle
Kujalan logistiikka-alueelle tai jonkin verran myös Kujalan
alueen pohjoispuolelle olisi hyvä tarkastella. Hakkuutähteiden,
energiapuun, huoltovarmuuspolttoaineen ym. materiaalien käsittely
myös hajautettuna voi olla ympäristönsuojelullisesti perusteltua.
Vaihtoehtojen sisällön riittävyydestä
Vaikutukset pintavesien ekologiseen tilaan
Hankkeen vesistövaikutusten arvioinnissa on puutteita. Hankkeen
vaikutusten arvioimiseksi pitäisi olla tietoa vesistökuormituksesta, eli
arvio hankkeen vaikutuksesta vastaanottavan vesistön
ravinnekuormitukseen. Selostuksessa on kuvattu vain
ravinnekuormituksen nykytila. Näillä tiedoilla on mahdotonta
arvioida, miten eri hankevaihtoehdot vaikuttaisivat vesistöjen
ekologiseen tilaan. Kuormitusarvion pitäisi sisältää hulevesien
johtamisesta ja jätevedenpuhdistamon kautta vesistöön päätyvät
ravinnemäärät. Jätevedenpuhdistamolle johdettava vesimäärä on
merkittävä. Johdettava vesi on suuren osan vuotta kylmää, mikä
heikentää jätevedenpuhdistamon toimintaa etenkin typenpoiston
osalta. Arvioinnissa on otettu huomioon vain vesien laimeuden
vaikutuksia.
Hulevedet
Hulevesitarkastelun osalta on pitäydytty ainoastaan määrällisessä
tarkastelussa. Ympäristövaikutusten arviointi hulevesien osalta
edellyttää myös laadullista tarkastelua. Arvioidun
hulevesikuormituksen vaikutuksia vastaanottaviin vesistöihin eri
toteutusvaihtoehdoissa ei ole tarkasteltu. Toisin kuin
ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa todetaan, hulevesien
laadullisen tarkastelun tekeminen suuntaa antavalla tarkkuudella on
mahdollista esim. vastaavien toimijoiden tarkkailutietojen tai
kirjallisuuslähteiden perusteella, vaikka tarkat suunnitelmat ja toimijat
eivät ole vielä tiedossa.
Hulevesien sisältämistä haitta-aineista kiintoaines ja sen poistaminen
on oikein tunnistettu merkittävimmäksi huomioon otettavaksi tekijäksi
haitallisten vesistö- ja ympäristövaikutusten minimoimiseksi.
Hulevesien hallintamenetelmiä koskeva tarkastelu on kuitenkin
jäänyt pintapuoliseksi. Pelkkä altaissa tapahtuva laskeutus
kiintoaineen poistamiseksi ei ole nykytiedon mukaan yksin riittävä
laadullisen hallinnan hoitamiseksi asianmukaisesti, ja esim.
hiekkasuodatuksen roolia laskeutuksen ja virtaaman hidastamisen
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jälkeisenä pääpuhdistusmenetelmänä tulisikin korostaa nykyistä
enemmän. Toteutussuunnittelun aikana hulevesien
laadullisen hallinnan toteuttamista on merkittävästi tarkennettava.
Ilmastovaikutukset
Suomen ympäristökeskuksen kunnille tekemät päästölaskelmat
löytyvät https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/. Esimerkiksi Orimattilan
jätteiden käsittelyn päästöt vuonna 2017 ovat olleet
4,6 ktCO2-e, tieliikenteen päästöt 46,1 ktCO2-e ja kokonaispäästöt
Orimattilassa olivat 158 ktCO2-e. Hollolan jätehuollon päästöt
vuonna 2017 olivat 7,1 ktCO2-e, tieliikenteen 57,8 ktCO2-e ja
Hollolan kokonaispäästöt olivat 168,5 ktCO2-e.
Ilmastovaikutuksissa on keskitytty lähinnä suoriin ja toiminnan
aikaisiin vaikutuksiin ja liikennevaikutukset on laskettu eri
vaihtoehdoille, mutta ei VE0:lle. Ilmastovaikutukset (liikenne) arviointitaulukko sivulla 333 on jäänyt jostain syystä kokonaan
valkoiseksi. VE1:ssä arvioidaan olevan pienimmät liikenteen
ilmastovaikutukset ja VE3:lla suurimmat. Kuitenkin VE0ilmastovaikutukset (liikenne) voivat olla vielä suuremmat, mikäli
kuljetuksia suuntautuu muihin maakuntiin.
Kiertotalouden tuomat päästösäästöt jäävät esimerkkien tasolle ja
niitä ei ole laskettu eri vaihtoehdoille. Kuitenkin siirtyminen
kiertotalouteen on erittäin tärkeää rakentamisen ja kulutuksen
ilmastopäästöjen pienentämisessä. Keskeisiä keinoja ovat
materiaalien saaminen kiertoon yhä uudelleen, tuotteiden
materiaalitehokkuus ja kiertotalouden liiketoimintamallien
käyttöönotto. Kiertotalous on myös olennaisessa roolissa, kun
ratkaistaan luonnonvarojen niukkuuteen, kuten maametallien
riittävyyteen liittyviä haasteita (Sitran Tiekartta kiertotalouteen 2.0).
Vaikutusten merkittävyyden arvioinnista
Vaihtoehto 1 Kehätie on luonnon ydinaluetta, viheryhteysaluetta ja
biodiversiteettialuetta. Alue omaa luontoarvoja kuten hömötiainen,
viirupöllö, pyy, teeri ja mahdollisesti saukko sekä sosiaalisia arvoja.
Hankkeen vesistövaikutukset ulottuvat Vähäjokeen, jossa elää
alkuperäinen taimenkanta. Arvioinnissa todetaan, että kanta voi
kärsiä. Tämä on vähättelyä, sillä kanta on niin pieni, että kärsiminen
tarkoittaa käytännössä kannan häviämistä, minkä jälkeen ainoa
jäljellä oleva alkuperäinen taimenkanta olisi hävinnyt Porvoonjoen
vesistöstä. Erityisesti Vähäjoen Rautatienkoskella on keskeinen
merkitys taimenpopulaation säilymiselle. Hankealueelta purettavat
hulevedet virtaavat Rautatienkosken kautta ja mahdollisten
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päästöjen laimeneminen on pienessä vesistössä vähäistä. Erityisesti
alkuperäisen taimenkannan olemassaolon vuoksi vaihtoehtoon 1
liittyvät riskit ovat suurempia kuin muissa vaihtoehdoissa.
Vaihtoehto 2 Marjasuo on jo teollisuuden alueeksi kaavoitettua
Hennan osayleiskaavassa. Alueella leikkausmäärät ovat pienimpiä ja
niitä voidaan suhteessa eniten hyödyntää alueella. Alueella on
luontoarvoja, kuten pyy, teeri, hömötiainen ja viirupöllö.
Vaihtoehto 3 Matomäki on irrallaan yhdyskuntarakenteesta ja vaatii
paljon louhimista. Alueella on luontoarvoja, kuten metso, palokärki,
pyy ja teeri sekä sosiaalisia arvoja. Suunnittelualue menee osittain
luonnon ydinalueen päälle.
Vaihtoehto 4 Loukkaanmäki on biodiversiteettialuetta ja
viheryhteysaluetta ja siellä on luontoarvoja kuten metso, pyy,
viirupöllö ja rantasipi. Alue on jo irrallaan yhdyskuntarakenteesta
sijaiten kuitenkin vt 4:n varrella ja on jo melualuetta.
Ympäristövaikutusten tiivistelmätaulukossa sivulla 23 on
todettavissa, että VE2 Marjasuo on vähiten haitallinen ja
VE4 Loukkaanmäki toiseksi vähiten haitallinen. Johtopäätöksissä
tätä ei ole kuitenkaan tuotu esiin. Lisäksi vaihtoehto 0 puuttuu
yhteenvetotaulukosta.
Lahden kaupungin ympäristöterveysviranomainen toteaa
seuraavaa:
Lahden ympäristöterveydellä ei ole kommentoitavaa YVAselostuksesta.
Lahden kaupungin kaavoitusviranomainen toteaa seuraavaa:
Vaihtoehtojen riittävyydestä
Kujalan jäteaseman laajentamismahdollisuuksia on tarkasteltu YVAselostuksessa, sekä hankkeen aikaisemmissa vaihtoehdoissa.
Kolavan pohjavesialueen tippuminen pois luokituksesta vuonna 2018
laaditun selvityksen jälkeen, antaa vähäisiä kiertotalouden
laajentamismahdollisuuksia Kujalan alueelle. Junaradan ja
Nastolantien välillä on muutamia rakentamattomia, asemakaavassa
teollisuudelle osoitettuja tontteja, jotka voivat tarjota lähinnä
laajenemismahdollisuuksia jo nykyisellään Kujalassa toimiville
yrityksille. Nämä alueet eivät kuitenkaan tule riittämään
elinkeinoelämän jätteiden seudullisen vastaanoton, käsittelyn ja
hyödyntämisen tarpeisiin. Tämä voidaan huomioida VE0 vaihtoehtoa
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arvioitaessa.
Vaihtoehtojen sisällön riittävyydestä
Vaihtoehdon VE0 osalta YVA-selostuksessa on useampien
vaikutuksien osalta todettu, ettei vaikutuksista ole mahdollista saada
riittävästi tietoa arvion tekemiseksi, eikä vaikutuksia ole arvioitu.
Vaikutuksia on luonnollisesti vaikea arvioida, jos ei tiedetä mihin
paikkaan vaikutukset kohdistuvat. Osasta vaikutuksista voidaan
kuitenkin tunnistaa niiden merkittävyys myös ilman tarkkaa
paikkasidonnaisuutta.
Esimerkiksi liikenteen osalta VE0 vaihtoehdon vaikutukset on vaikea
arvioida, kun ei ole tietoa mihin liikennevirrat suuntautuvat. Tärkeää
YVA-selostuksessa olisi kuitenkin tunnistaa, että VE0 vaihtoehdossa
liikennemäärät ovat toiminnan osalta samat kuin muissakin
vaihtoehdoissa, liikenne vain jakautuu eri kohteisiin ja
todennäköisesti myös maakunnan ulkopuolelle.
YVA-selostuksessa on tuotu esiin liikenteeseen kohdistuvien
vaikutuksien osalta, että toiminta ja liikennemäärät säilyvät aluksi
nykyisellään ja loppusijoitusalueiden täytyttyä ja toiminnan loputtua
kuljetukset hajaantuvat useisiin kohteisiin tai suuntautuvat
maakunnan ulkopuolelle. Tämän lisäksi olisi hyvä tunnistaa, että jo
nyt jatkuvasti uuden kiertotalouden toimijat sijoittuvat nykyisen
jätekeskuksen ulkopuolelle, seudun eri teollisuusalueille. Tämän
toiminnan jatkuessa ja loppusijoitettavan jätteen sijoittuessa
maakunnan ulkopuolelle, jätekuljetusten pituudet tulevat kasvamaan
merkittävästi. Tämä lisää merkittävästi vaikutuksia liikenteeseen
ylimaakunnallisesti ja näin ollen on merkittävä myös
ilmastovaikutuksienkin osalta. Toiminnanaikaisten vaikutuksien
osalta liikenteen vaikutukset ja ilmastovaikutukset tulisi VE0
vaihtoehdon osalta näkyä negatiivisena vertailutaulukoissa.
VE3 Matomäen osalta liikenteen aiheuttamissa vaikutuksissa on
hyvin tunnistettu merkittävä raskaan liikenteen määrän lisääntyminen
Kuivannontiellä.
Maankäytön näkökulmasta tärkeää on logistisen sijainnin lisäksi
alueen sijainti yhdyskuntarakenteen ja muun maankäytön kannalta.
Tältä osin vaihtoehdon VE0 vaikutuksia olisi ollut hyvä YVAselostuksessa tuoda hieman laajemmin esiin pelkän
yhteenvetotaulukon sijaan.
Vaikutusten merkittävyyden arvioinnista
Lahden seudun kierrätyspuisto tulee palvelemaan seudun
elinkeinoelämän tarpeita. Kuljetuskustannuksien näkökulmasta
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kierrätyspuiston logistinen sijainti ja saavutettavuus ovat tärkeitä
kriteerejä sijaintipaikan valinnassa. Kierrätyspuiston toiminta pyörii
markkinaehtoisesti, joten sijaintipaikalla on merkitystä myös
mahdollisten investoijien näkökulmasta. Tätä näkökulmaa ei YVAselvityksessä ole tuotu esiin. Sen sijaan muut vaikutukset
elinkeinoihin ja työllisyyteen on tunnistettu eri vaihtoehtojen osalta.
Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja olemme
sitoutuneet kunnianhimoisiin ympäristötavoitteisiin, kuten tulla
jätteettömäksi kiertotalouskaupungiksi vuoteen 2050 mennessä.
Tavoitteeseen ei päästä, ellei kaikkia resursseja ja materiaaleja
saada viisaaseen käyttöön ja kiertämään. Tästä syystä vaikutukset
luonnonvarojen hyödyntämiseen ja jätehuollon tavoitteiden
toteuttamiseen on merkittävä tekijä arvioitaessa erityisesti VE0
vaihtoehdon vaikutuksia.

Perusteluosa

Hämeen ELY-keskus pyytää lausuntoa Lahden kaupungin
kaupunginhallitukselta, kaavoitusviranomaiselta, kaupunginmuseolta,
terveydensuojeluviranomaiselta ja ympäristönsuojeluviranomaiselta
Lahden seudun kierrätyspuisto hankkeen ympäristövaikutusten
arviointiselostuksesta (YVA-selostus).
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut Hämeen ELYkeskukseen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain
mukaisen arviointiselostuksen. YVA-selostus on hankkeesta
vastaavan arvio hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.
YVA-menettelyn rinnalla on käynnissä ollut Päijät-Hämeen
vaihemaakuntakaavan laatiminen seudullisen kiertotaloutta
palvelevan jätteenkäsittelyalueen sijoittamiseen liittyen. PäijätHämeen Jätehuolto Oy:n, YVA-yhteysviranomaisena toimivan
Hämeen ELY-keskuksen ja Päijät-Hämeen liiton kesken on sovittu
YVA-lain mukaisen arviointimenettelyn ja maankäyttö- ja
rakennuslain mukaisen vaihemaakuntakaavatyön yhteen
sovittamisesta kuulemisten osalta.
Hankkeiden yhteen sovitettu kuuleminen ympäristövaikutusten
arviointiselostuksesta ja Päijät-Hämeen vaihemaakuntakaavan
valmisteluvaiheen kartasta ja selostuksesta (luonnos) lain
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017) 22 §:n ja
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 62 a §:n mukaisesti on
kuulutettu 13.1.2020. Aineisto on julkisesti nähtävillä 15.1.28.2.2020.
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Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy toimii ympäristövaikutusten
arviointimenettelyssä hankevastaavana, hankekumppaneinaan
Hollolan kunta, Lahden ja Orimattilan kaupungit sekä Lahti Energia
Oy. Arviointityön ovat suorittaneet Sweco Ympäristö Oy
ja Vahanen Environment Oy. Yhteysviranomaisena toimii Hämeen
ELY-keskus. Päijät-Hämeen liitto käynnisti rinnalle hankkeen
edellyttämän vaihemaakuntakaavatyön.
Hankkeen taustaa
Lahden seudulla kehitetään ympäristöliiketoimintaa, jonka
tavoitteena on edesauttaa olemassa olevien yritysten toimintaa sekä
synnyttää uutta liiketoimintaa keskitetylle kierrätyspuistoalueelle,
jolloin toiminnoista saataisiin synergiaetuja liiketoiminnan sekä
tukipalvelujen kannalta. Kierrätyspuiston alueella on tarkoitus
harjoittaa kierrätysliiketoimintaa siten, että alueesta tulisi teollisen
kierrätysliiketoiminnan kansallisen tason yrityskeskittymä.
Ympäristövaikutuksien arvioinnissa tarkastellaan neljää aluetta,
joista yhdelle kierrätyspuisto voitaisiin mahdollisesti toteuttaa.
Uusien toimintojen lisäksi taustalla on myös olemassa olevien jätteen
käsittelyalueiden rajallinen koko, minkä vuoksi tarvitaan käsittely- ja
loppusijoitusalueiden lisäkapasiteettia. Kierrätyspuiston alueelle
pyritään sijoittamaan jätteen kierrätykseen soveltuvia
teollisuustontteja sekä loppusijoitusalueita maa-aineksille, tuhkille ja
hyödyntämiskelvottomille mineraalisille jätejakeille.
Kierrätyspuistossa vastaanotetaan ja käsitellään kierrätettäviä ja
hyötykäyttöön toimitettavia materiaaleja. Kotitalouksien
yhdyskuntajäte menee myös tulevaisuudessa Kujalaan
käsiteltäväksi. Kierrätyspuiston alueelle rakennetaan
loppusijoitusalue, mihin loppusijoitetaan hyödyntämiskelvottomia
maa-aineksia, tuhkia ja mineraalisia epäorgaanisia jätejakeita.
Loppusijoitusalue muodostuu valtioneuvoston kaatopaikoista
antaman asetuksen (kaatopaikka-asetus, 331/2013) mukaisista
pysyvän jätteen, tavanomaisen jätteen sekä vaarallisen jätteen
loppusijoitusalueista. Kierrätyspuiston alueelle on suunniteltu myös
kiinteän polttoaineen välivarastointialuetta eli terminaalia, missä
käsitellään ja välivarastoidaan biopolttoaineita ja huoltovarmuuspolttoainetta (esim. pelletti tai kivihiili). Kierrätyspuiston alueelle
sijoittuvilla teollisuustonteilla on mahdollista käsitellä ja jalostaa myös
muita kuin em. jätejakeita raaka-aineiksi ja tuotteiksi.
Kierrätyspuiston toimintakokonaisuuksiin sisältyy lisäksi liike- ja
yritystoiminnalle varattavia tontteja, joiden rakentaminen ja toiminta
eivät erikseen edellytä ympäristövaikutusten arviointia.
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Alueella tullaan vastaanottamaan ja käsittelemään vuodessa
maksimissaan noin 740 000 tonnia jätteitä, joista noin 500 000 tonnia
on pilaantumattomia maa- ja kiviaineksia, 200 000 tonnia pysyviä ja
tavanomaisia jätteitä ja 40 000 tonnia vaarallisia jätteitä. Em.
Kokonaismäärästä loppusijoitetaan maksimissaan noin 240 000
tonnia vuodessa, josta noin 150 000 tonnia on pilaantumattomia
maa- ja kiviaineksia, 50 000 tonnia pysyviä ja tavanomaisia jätteitä ja
40 000 tonnia vaarallisia jätteitä. Vuosittaisesta kokonaisvastaanotettavasta määrästä varastoidaan kerrallaan maksimissaan noin
315 000 tonnia, josta noin 200 000 tonnia on pilaantumattomia maaja kiviaineksia, 100 000 tonnia pysyviä ja tavanomaisia jätteitä ja 15
000 tonnia vaarallisia jätteitä.
Lisäksi vastaanotetaan ja käsitellään vuodessa maksimissaan noin
200 000 tonnia metsätähteitä ja vastaavia energiajakeita
kertavarastoinnin ollessa enintään 100 000 tonnia. Tämän lisäksi
huoltovarmuuspolttoainetta varastoidaan enintään 50 000 tonnia
kerrallaan.
Hankkeen vaihtoehdot
Tulevaisuuden jätehuollon aluetarpeita varten Päijät-Hämeen
Jätehuolto Oy osallistui vuonna 2017 yhdessä Päijät-Hämeen liiton,
Lahden kaupungin, Lahti Energia Oy:n, LABIO Oy:n ja Lahden
Seudun Kehitys LADEC Oy:n kanssa seudullisen kierrätyspuiston
sijaintipaikkaselvitykseen. Sijaintipaikkaselvityksessä
jatkotarkasteluun valikoitui neljä aluetta, joiden osalta käynnistettiin
ympäristövaikutusten arviointimenettely.
Kierrätyspuiston sijaintipaikaksi on ehdolla neljä aluetta, joista kolme
sijaitsee Orimattilassa ja yksi Hollolassa. Ympäristövaikutusten
arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen
vaihtoehtoja:
• VE0: Hanketta ei toteuteta.
• VE1: Hanke toteutetaan Hollolan Kehätien alueella.
• VE2: Hanke toteutetaan Orimattilan Marjasuon alueella.
• VE3: Hanke toteutetaan Orimattilan Matomäen alueella.
• VE4: Hanke toteutetaan Orimattilan Loukkaanmäen alueella.
Merkittävät ympäristövaikutukset
Hankkeen kannalta keskeisiä arvioitavia ympäristövaikutuksia ovat
olleet vaikutukset kasvillisuuteen, eliöihin ja monimuotoisuuteen,
maaperään ja kallioperään, luonnonvarojen hyödyntämiseen ja
jätehuoltoon sekä ilmastovaikutukset (erityisesti liikennevaikutukset),
meluvaikutukset, ilmanlaatuvaikutukset sekä ihmisten asumiseen ja
virkistyskäyttöön kohdistuvat vaikutukset. Myös vesistö-,
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kulttuurimaisema- ja hulevesivaikutuksia on selvitetty.
Arvioinnissa on keskitytty erityisesti toiminnan aikaisiin vaikutuksiin,
mutta myös rakentamisen aikaiset ja toiminnan jälkeiset vaikutukset
on huomioitu. Toiminnan aikaisia riskejä ja
ympäristöonnettomuuksien mahdollisuuksia on tuotu esille ja esitetty
menetelmiä niihin ennalta varautumiseksi.
Vaihtoehdon VE0 osalta vaikutukset ovat on merkittävästi erilaiset
kuin neljällä eri sijaintipaikkavaihtoehdolla. Vaihtoehdossa VE0 ei
pystytä ennalta arvioimaan kaikkia vaikutuksia toimintojen
hajasijoittuessa eri puolille maakuntaa ja osan vaikutuksista
ulottuessa myös maakunnan ulkopuolelle.
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