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Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen
(Lahden seudun kierrätyspuisto) vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen aineistosta
994/10.02.00/2020
KHALL § 179
Päijät-Hämeen liitto pyytää Asikkalan kunnan lausunnon
vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen aineistosta 21.8.2020 klo
15.00 mennessä.
Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti 18.6.2018 käynnistää
vaihemaakuntakaavatyön, jonka tarkoituksena on ratkaista
kiertotaloutta ja jätteen loppusijoitusta palvelevan
jätteenkäsittelyalueen eli Lahden seudun Kierrätyspuiston
sijoittuminen. Maakuntahallitus linjasi 8.6.2020, että
maakuntakaavaehdotus laaditaan alueen VE1 Kehätie pohjalta.
Vaihemaakuntakaavan kanssa rinnakkain on toteutettu Lahden
seudun kierrätyspuiston YVA-menettely, jonka aineistot, ml.
yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä, ovat keskeistä
lähdemateriaalia kaavatyössä. Kaavatyössä on myös huomioitu
valmisteluvaiheessa saadut lausunnot ja mielipiteet.
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 13 § mukaan
maakuntakaavaehdotuksesta on ennen nähtäville asettamista
pyydettävä lausunto: 1) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta;
2) niiltä kunnilta, joita asia koskee; 3) kaava-alueeseen rajoittuvien
alueiden maakuntien liitolta; 4) tarpeen mukaan muilta
maakuntakaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä;
sekä 5) niiltä ministeriöiltä, joita asia koskee. Jätteenkäsittelyalueen
vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen aineisto (kaavakartta &
selostus) on liitteenä ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma
löytyy Päijät-Hämeen liiton verkkosivuilta osoitteesta
https://paijat-hame.fi/jatteenkasittelyalueen-vaihemaakuntakaava/alo
itusvaihe/.
Ehdotusvaiheen aineistona esitetään lainvoimaisen Päijät-Hämeen
maakuntakaavan 2014 kartan päällä Päijät-Hämeen
maakuntahallituksen 8.6.2020 linjaama kierrätyspuiston
sijaintipaikka VE1 Kehätien alue Hollolassa sekä siihen liittyvä
ohjeellinen tiemerkintä. Selostuksessa kuvataan
vaihemaakuntakaavan lähtökohdat ja tavoitteet, kaavamenettelyn
eteneminen ja vuorovaikutus, aiemmassa vaiheessa tarkasteltavana
olleet aluevaihtoehdot, kaavaratkaisun perusteet sekä vaikutusten
arviointi maakuntakaavatyön tehtävä ja tarkoitus huomioon ottaen.
Lisäksi on kuvattu jatkotoimenpiteet maakuntakaavoituksen jälkeen.
Kaavaehdotus on tarkoitus asettaa julkisesti nähtäville syksyllä ja
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tuoda maakuntavaltuuston käsiteltäväksi alkuvuodesta 2021.
Valmistelija/lisätietoja
Kaavoituspäällikkö Heikki Manninen, puh 040 778 0270,
heikki.manninen@asikkala.fi
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää todeta, ettei sillä ole lausuttavaa
vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen aineistosta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
__________
Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta
kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:
Asikkalassa 13.8.2020
Heidi Huldén
Pöytäkirjanpitäjä
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Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat
Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö
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Julkinen

Päijät-Hämeen liitto
toimisto@paijat-hame.fi

lausuntopyyntö 24.6.2020
Päijät-Hämeen kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun
kierrätyspuisto) vaihemaakuntakaavan ehdotusvaihe
Päijät-Hämeen liitto pyytää lausuntoa Päijät-Hämeen kiertotaloutta palvelevan
jätteenkäsittelyalueen eli Lahden seudun kierrätyspuiston vaihemaakuntakaavan
ehdotuksesta. Vaihemaakuntakaavan kanssa rinnakkain on toteutettu Lahden seudun
kierrätyspuiston YVA-menettely, jonka aineisto on ollut lähdemateriaalina
kaavatyössä. Maakuntahallitus on päättänyt, että vaihemaakuntakaavaehdotus
laaditaan vaihtoehdon VE1 Kehätie pohjalta, jonka mukaan kierrätyspuisto sijoittuu
Hollolaan.
Kiertotaloutta
palvelevan
jätteenkäsittelylaitoksen
käyttötarkoitus
on
vaihemaakuntakaavassa osoitettu merkinnällä ”Jätteenkäsittelyalue kierrätyspuiston
toimintaa varten” (EJk). Jätteenkäsittelyalueen suunnittelumääräyksessä määrätään
muun muassa:






Alueella ei saa käsitellä tai varastoida biojätteitä.
Jätteenkäsittelyalueelle on jätettävä riittävä suoja-alue ympäristöhaittojen
vähentämiseksi.
Alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ehkäistä
merkittävät ympäristöhäiriöt riittävin suoja-aluein ja teknisin ratkaisuin.
Tarkemmassa suunnittelussa tulee huomioida sään ääri-ilmiöt ja hulevesien
hallinnan suunnittelu.
Alueelle tai sen läheisyyteen ei tule osoittaa asumista tai muuta alueelle
soveltumatonta toimintaa.

Lausunto
Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualueen
ympäristöterveydenhuoltoyksikkö antoi lausunnot Lahden seudun kierrätyspuiston
YVA-ohjelmasta ja -selostuksesta.
Melu
YVA-selostuksesta antamassaan lausunnossa ympäristöterveydenhuoltoyksikkö piti
välttämättömänä, että valittavan vaihtoehdon melumallinnus tehdään uudelleen, kun
melun päästölähteet ja niiden sijainnit tarkentuvat, jotta voidaan varmistua siitä, ettei
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hankkeesta aiheudu ohjearvojen ylityksiä. Mallinnus tulee tehdä ilman
meluntorjuntatoimenpiteitä ja niiden kanssa. Meluntorjuntatoimenpiteiden riittävyyttä
tulee toiminnan aikana varmistaa melumittauksin lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.
Kaavaselostuksen mukaan jätteenkäsittelyalue ja Nostavan logistiikka-alue
muodostavat yhdessä Nostavan liittymän työpaikka-alueen kanssa toiminnallisen
kokonaisuuden. Selostuksen mukaan alueelle tulee tehdä yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa meluselvitys, jossa huomioidaan toimintojen yhteisvaikutukset ja niiden
meluntorjunta, koska Nostavan alueelle suunnitellut toiminnat aiheuttavat paljon
liikennettä.
Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö
pitää
myös
edelleen
välttämättömänä
melumallinnuksen tekemistä kierrätyspuiston jatkosuunnittelussa huomioiden
yhteisvaikutukset
Nostavan
logistiikka-alueen
toimintojen
kanssa.
Mikäli
meluntorjuntatoimenpiteet mallinnuksen perusteella todetaan tarpeellisiksi, tulee
torjuntatoimenpiteiden riittävyys varmistaa melumittauksin lähimmissä häiriintyvissä
kohteissa.
Pöly
YVA-selostuksesta antamassaan lausunnossa ympäristöterveydenhuoltoyksikkö piti
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 ohjeja raja-arvojen ylityksiä.
Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää edelleen välttämättömänä pölypäästöjen
torjunnan huomioimista rakentamisvaiheessa.
Talousvesi
YVA-selostuksesta antamassaan lausunnossa ympäristöterveydenhuoltoyksikkö piti
arviointiselostuksen puutteena sitä, että hankealueiden pohjaveden virtaussuunnista,
kallioperän rikkonaisuudesta ja hydrogeologisista yhteyksistä ei ollut tarkempaa tietoa
eikä lähialueen talousvesikaivoja ollut kartoitettu.
Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää edelleen välttämättömänä, että viimeistään
ympäristölupavaiheessa selvitetään tarkemmin alueen pohjavesiolosuhteet ja
pohjaveden virtaussuunnat sekä kartoitetaan vaikutusalueella sijaitsevat
talousvesikaivot ja vaikutukset niiden veden laatuun ja määrään. Tarvittaessa
talousvesikäytössä olevien kaivojen veden laatua ja määrää tulee tarkkailla.

Ympäristöterveydenhuollon
ylitarkastaja
Tiedoksi

Erja-Riitta Tarhanen

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, ympäristöterveydenhuolto
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Lausunto Lahden seudun jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen aineistosta
Uutta jätteenkäsittelypaikkaa on etsitty erikoisella pakolla Päijät-Hämeessä laajasta vastustuksesta
huolimatta, koska ”uusi jätteenkäsittelypaikka tarvitaan”. Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri on ihmettelee edelleen, että kaatopaikkahanketta kutsutaan ”kierrätyspuistoksi”, vaikka olennainen osa
toteutusta on jätteen loppusijoittamista (kaatopaikka). ”Kierrätyspuisto” on paikka, jossa materiaali
kierrätetään: nimikkeellä johdetaan ihmisiä harhaan.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (oas) kerrotaan loppusijoitettavista ”jätteistä ja rejekteistä”:
epäselväksi jää, mitä rejektit ovat, jos ne eivät ole jätteitä. Mielikuvamarkkinointia vahvistetaan sillä, että Päijät-Hämeen liitto kirjoittaa kierrätyspuistosta pääsääntöisesti isolla alkukirjaimella, eli
kyseessä on erisnimi, tulevaisuuden paikan- tai yrityksen nimi. Jätteenkäsittelyalueen palautteiden
vastineissa pelotellaan, että jos 0-vaihtoehtoon joudutaan jäämään, ”koko prosessi täytyy aloittaa
alusta”. Oas:n havainnekartalla Kujalan vaikutusalue on punavärillä, suunnitellut alueet sinisellä –
ja suunnitelmaa vauhditetaan linnun- ja puunkuvilla, jotka ovat nimenomaan suunnitelluilta alueilta
hävitettäviä arvoja.
Luonnonsuojelupiiriä huolestuttaa, että yleisöpalautteella ja lausunnoilla on koettu olevan olematon
vaikutus hankkeeseen. Korupuheista huolimatta hanketta leimaa kunniahimon puute olemassaolevan jätteenkäsittelyalueen kehittämiseen ja asenne, että asia on etukäteen päätetty.
Vaihemaakuntakaavaehdotuksen valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita avaavassa kappaleessa
on uuden kaatopaikka-alueen haluaminen on monin kohdin väännetty nurinkurin palvelemaan valtakunnansuunnitelmaa. Esimerkiksi, uusi kaatopaikkahanke edistää luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä.
Porvoonjoen yläjuoksu on vesistön pahiten kuormitettu alue. Uuden kaatopaikan vaihtoehdoista
”Kehätie” viettää suoraan Porvoonjoen yläjuoksuun (Koivusillanjokeen) ja joen alku-uomia kulkee
suunnitelma-alueen halki. Porvoonjoen vesistönsuojeluyhdistys on pitkäjänteisellä työllä onnistunut
parantamaan joen tilaa ja luonut puitteita taimenjoelle: tätä työtä ei pidä asettaa uhanalaiseksi.
Hankkeessa esitetyt vaihtoehdot tuovat uusia melualueita talousmetsäalueille. Luonnonhiljaisuus on
uusiutumaton luonnonvara.
Valtakunnallisen jätehuollon tavoitteissa on uudelleenkäytön ja kierrätyksen nostaminen uudelle tasolle. Lahden seutu on Etelä-Hämeessä toiminut monella tavalla ympäristöasioiden eturintamassa,
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ja tässä hankkeessa on tilaisuus toimia edelläkävijä jätteenkäsittelyssä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman esipuhe päättyy virkkeeseen ”Päijät-Hämeessä on nyt mahdollisuus näyttää tietä kier totalouden edistämiseksi”. Se, että jätteenkäsittelyä lähdetään parantamaan valtaamalla sille uusi
luonnonympäristö, lyö itseään korville. Metsillä on uusiutuvaa arvoa harvinaisten lajien esiintymiselle, biotalouteen ja virkistykseen (marjastus, sienestys, metsästys mukaanlukien). Uuden kaatopaikan valtaaminen hävittää alueen kasvihuoneilmiötä hillitsevät arvot.
Kansalaisten suorittama jätteen lajittelu ja kierrätys on lisääntymässä, samoin liiketoiminta jätealalla. Ihmisten toiveissa ei liene, että heidän suorittamansa ruohonjuuritason jätehuolto merkitsisi moninaiskäytössä olevien alueiden hupenemista. Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin näkemys on, että
Kujalan jätekeskusta kannattaa kehittää ja tehostaa. Kun jätteitä kunnianhimoisten tulevaisuudenkuvien mukaan kierrätetään tehokkaasti, loppusijoitettavan määrä ei kasva talutushihnassa kulutuksen
kanssa. Rakentamisen ja rakennusjätteiden massatasapainossa, muun muassa, on paljon tehostamisen varaa. Jo nyt Kujalasta jo viedään maatuhkaa enemmän kuin sinne tuodaan. 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.

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry.
Petri Honkanen
puheenjohtaja

Karri Jutila
aluesihteeri

Lähettäjä:
Vastaanottaja:
Aihe:
Päivämäärä:
Liitteet:

Päijät-Hämeen Liitto / Toimisto
Jaana Martikainen; Tanja Gangsö
Fwd: Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun
kierrätyspuisto) vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen aineistosta
maanantai 10. elokuuta 2020 12:36:08
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Hanki Outlook for Android
From: Satu Karjalainen <satu.karjalainen@esavo.fi>
Sent: Monday, August 10, 2020 10:25:12 AM
To: Päijät-Hämeen Liitto / Toimisto <toimisto@paijat-hame.fi>
Cc: Jarmo Vauhkonen <jarmo.vauhkonen@esavo.fi>
Subject: VL: Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen
(Lahden seudun kierrätyspuisto) vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen aineistosta
Hei!
Etelä-Savon maakuntaliitto kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä.
Liitolla ei ole mitään huomautettavaa vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta.

Satu Karjalainen
va. kaavoituspäällikkö

+358 40 682 5578
satu.karjalainen@esavo.fi
Etelä-Savon maakuntaliitto | Mikonkatu 5   | 50100 Mikkeli

   

    

    

Lähettäjä: kirjaamo@esavo.fi <kirjaamo@esavo.fi>
Lähetetty: keskiviikko 24. kesäkuuta 2020 15:00
Vastaanottaja: Satu Karjalainen <satu.karjalainen@esavo.fi>
Aihe: VL: Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen
(Lahden seudun kierrätyspuisto) vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen aineistosta

Lähettäjä: Päijät-Hämeen Liitto / Toimisto <toimisto@paijat-hame.fi>
Lähetetty: keskiviikko 24. kesäkuuta 2020 12:00
Aihe: Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen (Lahden

seudun kierrätyspuisto) vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen aineistosta
Arvoisa vastaanottaja

LAUSUNTOPYYNTÖ PÄIJÄT-HÄMEEN KIERTOTALOUTTA PALVELEVAN
JÄTTEENKÄSITTELYALUEEN (LAHDEN SEUDUN KIERRÄTYSPUISTO) VAIHEMAAKUNTAKAAVAN
EHDOTUSVAIHEEN AINEISTOSTA
Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti 18.6.2018 käynnistää vaihemaakuntakaavatyön, jonka
tarkoituksena on ratkaista kiertotaloutta ja jätteen loppusijoitusta palvelevan
jätteenkäsittelyalueen eli Lahden seudun Kierrätyspuiston sijoittuminen. Maakuntahallitus linjasi
8.6.2020, että maakuntakaavaehdotus laaditaan alueen VE1 Kehätie pohjalta.
Vaihemaakuntakaavan kanssa rinnakkain on toteutettu Lahden seudun kierrätyspuiston YVAmenettely, jonka aineistot, ml. yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä, ovat keskeistä
lähdemateriaalia kaavatyössä. Kaavatyössä on myös huomioitu valmisteluvaiheessa saadut
lausunnot ja mielipiteet.
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 13 § mukaan maakuntakaavaehdotuksesta on ennen
nähtäville asettamista pyydettävä lausunto: 1) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta; 2)
niiltä kunnilta, joita asia koskee; 3) kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntien liitolta; 4)
tarpeen mukaan muilta maakuntakaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä; sekä 5)
niiltä ministeriöiltä, joita asia koskee. Jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavan
ehdotusvaiheen aineisto (kaavakartta & selostus) on liitteenä ja päivitetty osallistumis- ja
arviointisuunnitelma löytyy Päijät-Hämeen liiton verkkosivuilta osoitteesta https://paijathame.fi/jatteenkasittelyalueen-vaihemaakuntakaava/aloitusvaihe/.
Pyydämme lausuntoanne vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen aineistosta 21.8.2020
mennessä Päijät-Hämeen liittoon mieluiten sähköpostilla toimisto@paijat-hame.fi tai
kirjepostina Päijät-Hämeen liitto, PL 50, 15111 LAHTI klo 15.00 mennessä.
Ehdotusvaiheen aineistona esitetään lainvoimaisen Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 kartan
päällä Päijät-Hämeen maakuntahallituksen 8.6.2020 linjaama kierrätyspuiston sijaintipaikka VE1
Kehätien alue Hollolassa sekä siihen liittyvä ohjeellinen tiemerkintä. Selostuksessa kuvataan
vaihemaakuntakaavan lähtökohdat ja tavoitteet, kaavamenettelyn eteneminen ja vuorovaikutus,
aiemmassa vaiheessa tarkasteltavana olleet aluevaihtoehdot, kaavaratkaisun perusteet sekä
vaikutusten arviointi maakuntakaavatyön tehtävä ja tarkoitus huomioon ottaen. Lisäksi on
kuvattu jatkotoimenpiteet maakuntakaavoituksen jälkeen.
Kaavaehdotus on tarkoitus asettaa julkisesti nähtäville syksyllä ja tuoda maakuntavaltuuston
käsiteltäväksi alkuvuodesta 2021.

Lisätietoja antavat
vt. aluesuunnittelujohtaja Jaana Martikainen puh. 044 3719 467 (26.6. asti ja 3.8. alkaen)
erityisasiantuntija Tanja Gangsö puh. 044 3719 451 (20.7. alkaen)

Lahdessa 24.6.2020
                            
Jaana Martikainen
Vt. aluesuunnittelujohtaja
Päijät-Hämeen liitto
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Elinvoimalautakunta
Aika

19.08.2020 klo 18:00 - 19:59

Paikka

Valtuuston istuntosali tai Teams-kokous

Osallistujat
Nimi
Tähkänen Juha
Ketomäki Kristiina
Pasuri Elisa
Salomaa Sami
Setälä Matti
Uimonen Pirjo
Vesikko Tuomo
Seppälä Aira
Mäkilä Heikki
Lepinsalo Teija

Klo
18:00 - 19:59
18:00 - 19:59
18:00 - 19:59
18:00 - 19:59
18:00 - 19:59
18:00 - 19:59
18:00 - 19:59
18:00 - 19:59
18:00 - 19:59
18:00 - 19:59

Tehtävä
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Hakalan varajäsen
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä

Muu

Jäppinen Saija
Poskela Juha
Lehtimäki Kirsi

18:00 - 19:59
18:00 - 19:59
18:00 - 19:49

kulttuurisihteeri
kaavoitusarkkitehti
kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Poissa

Turunen Risto
Hakala Merja
Jaakkola Ilkka
Laakkonen Maria
Siitari Marko
Parkkonen Jari

Läsnä

puheenjohtaja
jäsen
kaupunginhallituksen edustaja
pöytäkirjanpitäjä
maankäyttöinsinööri
kaupunginjohtaja

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsitellyt asiat

37 - 47

Pöytäkirjan
tarkastus

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kristiina Ketomäki ja Elisa
Pasuri.
__________________________________________________________________________
Pöytäkirja yleisesti
nähtävillä

Pöytäkirja on julkaistu Heinolan
kaupungin verkkosivuilla www.heinola.fi
viimeistä allekirjoitusta seuraavana päivänä.
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Heinolan kaupunki
Elinvoimalautakunta

Ote pöytäkirjasta
§ 41

19.08.2020

Lausunto Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavan (Lahden seudun
kierrätyspuisto) ehdotusvaiheen aineistosta
3143/10.02.00/2019
Elvoltk 19.08.2020 § 41
Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Juha Poskela, puh. 044 769 4367,
etunimi.sukunimi@heinola.fi
Päijät-Hämeen liitto pyytää lausuntoa Päijät-Hämeen kiertotaloutta
palvelevan jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen aineistosta.
Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti 18.6.2018 käynnistää vaihemaakuntakaavatyön, jonka tarkoituksena on ratkaista kiertotaloutta ja jätteen loppusijoitusta palveleva jätteenkäsittelyalueen eli Lahden seudun Kierrätyspuiston sijoittuminen. Maakuntahallitus linjasi
8.6.2020, että maakunta-kaavaehdotus laaditaan alueen VE1 Kehätie pohjalta.
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 13 § mukaan maakuntakaavaehdotuksesta on ennen nähtäville asettamista pyydettävä lausunto:
1) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta; 2) niiltä kunnilta, joita asia koskee; 3) kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntien
liitolta; 4) tarpeen mukaan muilta maakuntakaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä; sekä 5) niiltä ministeriöiltä, joita
asia koskee. Jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen aineisto (kaavakartta ja selostus) on liitteenä ja päivitetty
osallistumis- ja arviointisuunnitelma löytyy Päijät-Hämeen liiton verkkosivuilta osoitteesta https://paijat-hame.fi/jatteenkasittelyalueen
-vaihemaakuntakaava/aloitusvaihe/.
Kaavaehdotus on tarkoitus asettaa julkisesti nähtäville syksyllä ja
tuoda maakuntavaltuuston käsiteltäväksi alkuvuodesta 2021.
Vaihekaavaa koskeva alue sijaitsee Lahden kehätien eteläpuolella
Hollolassa. Heinolan kaupungin näkökulmasta kaava-asiakirjoissa ei
ole huomauttamista.
Esityslistan liitteenä vaihemaakuntakaavan ehdotusaineisto.
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Elinvoimajohtajan (HM) ehdotus:
Elinvoimalautakunta päättää antaa lausuntonaan, että Heinolan kaupungilla ei ole huomautettavaa Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen
vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen aineistosta.
Päätös:

Elinvoimalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku:

muutoksenhakukielto

Tiedoksianto:

Virallinen ote
Sähköposti

Päijät-Hämeen liitto,
toimisto@paijat-hame.fi
kaavoitusarkkitehdit

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta otetun
otteen oikeaksi todistaa
Maria Laakkonen
toimialasihteeri
Heinolassa 31.8.2020

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.
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Elinvoimavaliokunta, § 14,19.02.2019
Elinvoimavaliokunta, § 5,11.02.2020
Kunnanhallitus, § 31,17.02.2020
Elinvoimavaliokunta, § 58,25.08.2020
Kunnanhallitus, § 159, 31.08.2020
§ 159
Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalue (Lahden seudun kierrätyspuisto) lausunto
vaihemaakuntakaavaehdotuksesta
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
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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.
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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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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.

Elinvoimavaliokunta, 25.08.2020, § 58
Valmistelijat / lisätiedot:
Katariina Tuloisela
katariina.tuloisela@hollola.fi
kaavoitusarkkitehti
Liitteet

1 20200624_Vaihekaavan_ehdotusvaiheen_lausuntopyyntö
2 MAKA2020_karttaEHDOTUS20200623
3 20200623MH_Maakuntakaava20_EHDOTUS_SELOSTUS
Päijät-Hämeen liitto pyytää lausuntoa vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen
aineistosta 21.8.2020 mennessä Päijät-Hämeen liittoon mieluiten sähköpostilla
toimisto@paijat-hame.fi tai kirjepostina Päijät-Hämeen liitto, PL 50, 15111 LAHTI klo
15.00 mennessä. Hollolan kunta on saanut lisäaikaa lausunnon antoon. Hollolan
kunnan lausunnon antaa kunnanhallitus.
Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti 18.6.2018 käynnistää
vaihemaakuntakaavatyön, jonka tarkoituksena on ratkaista kiertotaloutta ja jätteen
loppusijoitusta palvelevan jätteenkäsittelyalueen eli Lahden seudun Kierrätyspuiston
sijoittuminen. Maakuntahallitus linjasi 8.6.2020, että maakunta-kaavaehdotus
laaditaan alueen VE1 Kehätie pohjalta. Kierrätyspuiston vaihemaakuntakaavan
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prosessi on vaiheessa, jossa lausunnot ehdotusvaiheessa pyydetään ensin kunnilta ja
muilta viranomaisilta. Tämän jälkeen ehdotus asetetaan yleisön nähtäväksi.
Ehdotusvaiheen aineistona esitetään lainvoimaisen Päijät-Hämeen maakuntakaavan
2014 kartan päällä Päijät-Hämeen maakuntahallituksen 8.6.2020 linjaama
kierrätyspuiston sijaintipaikka VE1 Kehätien alue Hollolassa sekä siihen liittyvä
ohjeellinen tiemerkintä. Vaihemaakunta kaava on muutettu luonnosvaiheesta siten,
että aluetta on pienennetty siirtämällä alueen itärajaa länteen päin Koivusillanjoen
kohdalla. Tällä on pyritty lieventämään luonnon monimuotoisuuteen vaikuttavia
heikentäviä vaikutuksia ja turvaamaan ekologisen yhteystarpeen säilyminen myös
maakunnallisesti merkittävän Koivusillanjoen länsipuolella. Kiertotaloutta palvelevan
jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavalla turvataan erityisen tärkeä
elinympäristö, Melkkaanoja, mahdollisena saukon ja taimenen elinympäristönä.
Vaihemaakuntakaavan ehdotus on tarkoitus asettaa julkisesti nähtäville syksyllä ja
tuoda maakuntavaltuuston käsiteltäväksi alkuvuodesta 2021.
Hollolan kunnassa on vireillä strateginen yleiskaava 2020, jossa päivitetään ja
täydennetään vuonna 2017 hyväksyttyä strategista yleiskaavaa. Yleiskaavatyö on
luonnosvaiheessa ja kaavakartalla on esitetty taajaman laajentamista länteen
Nostavalla. Tikkakallion ja Nostavan alueen kaavoituksella varaudutaan tehokkaaseen
maankäyttöön ja suureen tonttituotantoon, jolla muodostetaan uusi taajama-alue
valtatien ja raideliikenteen solmukohtaan. Kehätien valmistuminen lisää alueen
kiinnostavuutta asuinalueena. Uusi tiivis taajama-alue ja alueella laajenevat
asuinalueet luovat edellytykset rautatien henkilöliikenneaseman ja toteutumiselle.
Elinkeinotoiminnan edistämisen kannalta strategisen yleiskaavan keskeinen tavoite on
ollut ja on edelleen mahdollistaa elinkeinoalueiden nopea ja sujuva toteuttamisen.
Elinkeinotoiminnan kehittäminen ei nykyisessä toimintaympäristössä tapahdu
niinkään suurien sijoittumisten/toimipaikkojen muutosten kautta kuin liiketoiminnan
vähittäisen kehittämisen kautta. Tällöin keskeistä on löytää kasvutoimialat ja rakentaa
yritysalueiden ja työpaikkojen kasvua niiden varaan.
Luonnonvaralogistiikan alueet on osoitettu maakuntakaavan mukaisina alueina
kunnan voimassa olevassa strategisessa yleiskaavassa ja strategisen yleiskaavan 2020
luonnoksessa. Niistä Riihimäentien varrella kehätien eteläpuolella sijaitseva
luonnonvaralogistiikka-alue sijaitsee osana pääkaavakartan elinkeinotoimintojen
aluetta. Luonnonvaralogistiikka-alueille voidaan sijoittaa seudullisesti tärkeitä ja
ympäristövaikutuksiltaan merkittäviä luonnonvara- tai muun logistiikan tai jätteen
käsittelyn tai kierrätyksen alueita.
Luonnonvaralogistiikka-alueen toteutumisedellytysten arvioinnissa ja tarkemmassa
suunnittelussa on ympäristövaikutusten lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota
liikenteen toimivuuteen sekä toiminnan haittojen vähentämiseen. Olennaisia
toteutusedellytysten arvioinnissa ovat myös teuttamiskustannusten laskenta toiminta-
alueen operatiivisen käynnistymismallin osalta. Ennen yritystoiminnan aloittamista
kuntakaavoituksen jälkeen ympäristöluvan edellytyksenä tulee lisäksi olemaan
sijaintiin ja asumisen läheisyyteen liittyen suuri määrä yksityiskohtaisempia rajoitteita
toiminnalle.
Maakuntakaava mahdollistaa luonnonvaralogistiikka-alueen rakentumisen, mutta ei
siihen velvoita. Päätökset kunnan kaavoista, yleis- ja asemakaavoituksesta, tekee
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Hollolan kunnanvaltuusto. Kunta päättää mitä kierrätyspuistolle varatulle alueelle
sijoitetaan, siitä mitä määräyksiä kaavaan aluetta koskien tulee. Samoin kunta päättää
myös siitä aloitetaanko asemakaavoitus. Alueen toteuttaminen on mahdollista vain,
jos alueella on voimassa oleva asemakaava.
Strategisen yleiskaavan 2020 kaavaluonnoksessa kehätien eteläpuolelle Soramäen
eritasoliittymän lähialueella jo esirakennetun teollisuusalueen jatkoksi on varattu
alueita merkinnällä; Tilaa vaativat elinkeinoalueet. Merkinnän selitys on
seuraava; Aluetta kehitetään teollisuuden, työpaikkojen ja muiden sellaisten
toimintojen alueena, jotka edellyttävät hyviä liikenneyhteyksiä, paljon pinta-alaa
rakentamiselle tai aiheuttavat lähialueella mahdollisia melu-, tärinä- tai muita
ympäristöhäiriöitä. Alueelle voidaan muun työpaikkarakentamisen ohella sijoittaa
tuotannolliseen pääkäyttötarkoitukseen liittyviä myymälätiloja. Alueen rakentaminen
edellyttää asemakaavaa. Paassillan aluetta koskien on vielä lisäys; alueen teollisuus- ja
työpaikka-alueelle voidaan muun toiminnan ohella sijoittaa seudullisesti tärkeitä ja
ympäristövaikutuksiltaan merkittäviä luonnonvara- tai muun logistiikan tai jätteen
käsittelyn tai kierrätyksen yritystoimintaa. Kunnan asemakaavoituksella ja
ympäristölupamenettelyillä voidaan rajata alueelle sijoittuvaa toimintaa.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell
Hollolan kunta lausuu Päijät-Hämeen liittolle lausuntonaan vaihemaakuntakaavan
ehdotusvaiheen aineistosta seuraavaa:
Vaihemaakuntakaavan alueen kierrätystoiminnalla ei ole todettu tehtyjen selvitysten
perusteella olevan hajuista aiheutuvia haittavaikutuksia lähialueen asutukselle tai
muulle herkälle toiminnalle. Esille on kuitenkin noussut viime aikojen esimerkkien
pohjalta, että vastaavanlaiset alueet ovat herkkiä tulipaloille. Nämä tulipalot ovat
aiheuttaneet runsaasti haittaa ympäristölle. Kehätien vaihtoehdon rajasta 1 km
säteellä on 71 asukasta, 3 km säteellä 7 171 asukasta ja 15 lomarakennusta ja 5 km
säteellä 21 089 asukasta ja 80 lomarakennusta osin Lahden puolella. Asutus sijoittuu
suurimmaksi osaksi alueille, joille vallitseva tuulen suunta suuntautuu.
Kehätievaihtoehdon vahvuutena pidetään sen sijaintia yhdyskuntarakenteessa. Se on
myös heikkous silloin, kun lähellä on runsaasti asutusta ja asutukseen sopivia alueita.
Kehätie-vaihtoehdon vaikutuksia asutukseen ja suunniteltuun asutukseen ei ole otettu
huomioon kaavaselostuksessa riittävästi ja tasavertaisella tavalla suhteessa muihin
sijoittumisvaihtoehtoihin.
Salpakankaan-Nostavan alue on kunnan strateginen alue. Sen kehittyminen liittyy
vahvasti toteutuneeseen kehätiehen, jonka kustannuksiin kunta on merkittävästi
osallistunut samoista syistä. Kunnan elinvoimaisuuden näkökulmasta alueen
hyödyntäminen on keskeistä. Alueen asumisen ja työpaikka-alueiden välillä vallitsee
eräin osin jännite, mitä joudutaan ratkomaan pitkälle menevien selvitysten ja
suunnitelmien kautta, jotta tasapaino ja yhteensovitus erilaisten toimintojen osalta on
mahdollinen. Se, onko tasapainon saavuttaminen mahdollista mm. esitetyn
kierrätystoimialan osalta, vaatii merkittävästi lisäselvityksiä.
Suurten maamassojen sijoittelun sijaan kierrätyspuiston painopiste tulee olla
todellisen, lisäarvoa tuottavan kierrätystoiminnan toteuttamisella. Laajojen
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maamassojen käsittelytarve tulee pyrkiä poistamaan keskeisin osin
massakoordinaation totuttamisella ja ylijäämämaiden käsittelyllä lähellä
syntypaikkaa. Kehätien vaihtoehto on sijainniltaan liian hyvä ja keskeinen esitettyjen
selvitysten mukaisen alemman jalostusarvon kierrätystoiminnalle ja jakeiden
loppusijoituspaikaksi.
Jos pääpaino toiminnoissa on maamassoilla, talouden kannalta toiseksi parhaaksi
vaihtoehdoksi todettu Loukkaanmäki palvelee paremmin kierrätyspuistoon
tarkoitettua yritystoimintaa etenkin loppusijoituspaikkana ja silloin kun materiaaleja
tulee kaupunkiseudun ulkopuolelta alueelle.
Asia etenee seuraavaksi kunnanhallituksen käsittelyyn.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 31.08.2020, § 159
Liitteet

1 20200623MH_Maakuntakaava20_EHDOTUS_SELOSTUS
2 MAKA2020_karttaEHDOTUS20200623
3 20200624_Vaihekaavan_ehdotusvaiheen_lausuntopyyntö
4 Täydentävä esitys Pentti Lampi
.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen
Hollolan kunta lausuu Päijät-Hämeen liittolle lausuntonaan
vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen aineistosta seuraavaa:
Vaihemaakuntakaavan alueen kierrätystoiminnalla ei ole todettu tehtyjen
selvitysten perusteella olevan hajuista aiheutuvia haittavaikutuksia lähialueen
asutukselle tai muulle herkälle toiminnalle. Esille on kuitenkin noussut viime aikojen
esimerkkien pohjalta, että vastaavanlaiset alueet ovat herkkiä tulipaloille. Nämä
tulipalot ovat aiheuttaneet runsaasti haittaa ympäristölle. Kehätien vaihtoehdon
rajasta 1 km säteellä on 71 asukasta, 3 km säteellä 7 171 asukasta ja 15
lomarakennusta ja 5 km säteellä 21 089 asukasta ja 80 lomarakennusta osin Lahden
puolella. Asutus sijoittuu suurimmaksi osaksi alueille, joille vallitseva tuulen suunta
suuntautuu.
Kehätievaihtoehdon vahvuutena pidetään sen sijaintia yhdyskuntarakenteessa. Se
on myös heikkous silloin, kun lähellä on runsaasti asutusta ja asutukseen sopivia
alueita. Kehätie-vaihtoehdon vaikutuksia asutukseen ja suunniteltuun asutukseen ei
ole otettu huomioon kaavaselostuksessa riittävästi ja tasavertaisella tavalla suhteessa
muihin sijoittumisvaihtoehtoihin.
Salpakankaan-Nostavan alue on kunnan strateginen alue. Sen kehittyminen
liittyy vahvasti toteutuneeseen kehätiehen, jonka kustannuksiin kunta on
merkittävästi osallistunut samoista syistä. Kunnan elinvoimaisuuden näkökulmasta
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alueen hyödyntäminen on keskeistä. Alueen asumisen ja työpaikka- alueiden välillä
vallitsee eräin osin jännite, mitä joudutaan ratkomaan pitkälle menevien selvitysten
ja suunnitelmien kautta, jotta tasapaino ja yhteensovitus erilaisten toimintojen osalta
on mahdollinen. Se, onko tasapainon saavuttaminen mahdollista mm.
esitetyn kierrätystoimialan osalta, vaatii merkittävästi lisäselvityksiä.
Suurten maamassojen sijoittelun sijaan kierrätyspuiston painopiste tulee
olla todellisen, lisäarvoa tuottavan kierrätystoiminnan toteuttamisella.
Laajojen maamassojen käsittelytarve tulee pyrkiä poistamaan keskeisin osin
massakoordinaation totuttamisella ja ylijäämämaiden käsittelyllä lähellä syntypaikkaa.
Kehätien vaihtoehto on sijainniltaan liian hyvä ja keskeinen esitettyjen selvitysten
mukaisen alemman jalostusarvon kierrätystoiminnalle ja
jakeiden loppusijoituspaikaksi.
Jos pääpaino toiminnoissa on maamassoilla, talouden kannalta toiseksi
parhaaksi vaihtoehdoksi todettu Loukkaanmäki palvelee paremmin
kierrätyspuistoon tarkoitettua yritystoimintaa etenkin loppusijoituspaikkana ja silloin
kun materiaaleja tulee kaupunkiseudun ulkopuolelta alueelle.
Päätös
Keskustelun kuluessa Pentti Lampi esitti ja Toini Louekoski-Huttusen kannatti, että
ehdotukseen tehtäisiin seuraavat täsmennykset:
1. Kappaleen loppuun seuraava lisäys: Suunnitellulla kehätien kierrätyspuistoalueella
helposti syttyvän ja palavan materiaalin käsittely ja varastointi lähellä runsasta
asutusta on riskialtista. Tällaisen materiaalin käsittelyn ja varastoinnin sijoittamiseen
alueelle on siten huolellisesti varauduttava. Kaavaselostukseen tulee sisällyttää
maininta, että kierrätyspuiston alueelle tulee laatia koko aluetta koskeva yhteinen
riskiarvioon perustuva onnettomuus-, palo- ja pelastussuunnitelma.
2. Kappaleen loppuun seuraava lisäys: Alueen ihmisiin, asumiseen ja tiedossa oleviin
asuinalueita koskeviin suunnitelmiin liittyvä vaikutusselvitys tulee laatia viipymättä,
ottaa siinä esiin nousevat asiat huomioon ja liittää se kaavaselostukseen ja
taustamateriaaliin.
3. Kappale otetaan mukaan sellaisenaan.
4. Kappaleen loppuun seuraava lisäys: Mittavaan maamassojen käsittelyyn ja
varastointiin kaavaselostuksella esitetyllä tavalla painottuvaa kierrätyspuistoa ei siten
tule sijoittaa Hollolan kehätien varteen.
5. Kappale otetaan mukaan sellaisenaan.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin Pentti Lammen esittämin täsmennyksin.

Merk.
Kristiina Vanhala-Selin poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
(hallintolain 28 § kohta 5 yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
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Kaavoitusarkkitehti Katariina Tuloisela esitteli vaihemaakuntakaavan aineistoa ja
käsitelyn etenemistä.
Esteellisyys
Kristiina Vanhala-Selin
Tiedoksi
toimisto@paijat-hame.fi
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Päätös on viety nähtäväksi www.hollola.fi 2.9.2020
Otteen oikeaksi todistaa
Hollolan kunnan kirjaamo
03.09.2020

Virpi Hurri
toimistosihteeri

Tiedoksianto asianosaiselle
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköisellä viestillä, joka on lähetetty
3.9.2020
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Muutoksenhakukielto
§159
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 §).
Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Hollolan ympäristöyhdistys ry
Matti Laurila, pj
Kirmolantie 3
15860 Hollola

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITOLLE
LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN KIERTOTALOUTTA PALVELEVAN
JÄTTEENKÄSITTELYALUEEN (LAHDEN SEUDUN KIERRÄTYSPUISTO)
VAIHEMAAKUNTAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN AINEISTOSTA
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tehtävä on auttaa saavuttamaan
maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista
tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys. Hyvän elinympäristön edellytys
on, että haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja
vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys tai riskit
hallitaan muulla tavoin.
Merkittävin este Hollolaan linjatun kierrätyspuiston toteuttamiselle on liian pieni
etäisyys herkkien toimintojen eli taajama-asutuksen ja kierrätyspuiston,
haitallisia terveysvaikutuksia ja onnettomuusriskejä aiheuttavien, toimintojen
välillä. Viimeaikaiset lukuisat tulipalot kierrätykseen liittyvissä toiminnoissa sekä
lähellä että kauempana eri puolilla Suomea kertovat alaan liittyvistä riskeistä ja niiden
hallitsemisen vaikeuksista. Rakennus-, purku- ym. jätteistä koostuvat energiajätekasat
ovat sytyttyään vaikeasti sammutettavissa, osaa paloista on jouduttu ainoastaan
seuraamaan sivusta ja vain estetty niiden leviäminen. Eivät myrkylliset savukaasut
pysähdy 1 km:n etäisyydelle palopaikasta, vaan leviävät vallitsevan tuulen mukana
terveysriskejä aiheuttaen paljon pitemmälle. Hollolan keskustassa asuu 1- 4 km:n
päässä Hollolaan linjatusta kierrätyspuistosta yli 13 000 ihmistä.

Kierrätyspuiston sijaintivaihtoehdoista tehdyssä YVA:ssa on selvitetty niiden
vaikutuksia ympäristöön muttei muuttuvan elinympäristön vaikutuksia ihmiseen.
Yhdistyksemme on ollut mukana keräämässä ihmisten mielipiteitä kierrätyspuistoon
suhtautumisesta Hollolan vaihtoehdon osalta. Adresseihin kertyi 1750 VE1:tä
vastustavaa nimeä, jotka on luovutettu Hollolan kunnalle 15.1.2018 ja myöhemmin
täydennetty. Nyt elokuun alkupuolella vastustajien määrä ylitti jo 2000 allekirjoittajan
rajan, mikä osaltaan osoittaa sijaintipaikan olevan liian lähellä asutusta. Hollolan
kunnan järjestämän asumisviihtyvyyttä koskeneen kyselyn (v. 2019)
asumisviihtyvyyttä eniten alentavana tekijöinä hollolalaiset pitivät turvattomuutta ja
yhtä paljon kierrätyspuiston sijoittamista Kehätien varteen.

Kaatopaikka-asetuksen 4§:ssä (v. 2013) säädetään:
Kaatopaikka-alueen valinnassa on huolehdittava, että
kaatopaikkatoimintaan käytettävän alueen etäisyys asutuksesta otetaan huomioon.
MRL 28 § Maakuntakaavan sisältövaatimuksissa kohdassa 1) maakunnan
tarkoituksenmukainen alue- ja yhdyskuntarakenne, ohjeistetaan, että: Kiertotaloutta
palvelevan jätteenkäsittelyalueen kaavalla alue ohjataan riittävän kauas asuinalueista
ja muista herkistä toiminnoista.
Maakuntahallituksen linjaus kierrätyspuiston sijoittamisesta Hollolaan on vastoin
edellä olevien lakien pykäliä. Väestötasoiset terveys- ym. haittavaikutukset (johtuen
pölystä, melusta, savusta, hajusta, liikenteen lisääntymisestä ja kiinteistöjen arvon
alenemisesta) olisivat merkittäviä, koska etäisyyttä asutuksesta ei ole otettu
huomioon.
Päijät-Hämeen kiertotaloutta palvelevan vaihemaakuntakaavan sijaintivaihtoehtojen
vertailussa s.37 on Kehätie- vaihtoehdon osalta huomioitu vaikutukset ihmiseen ja
hänen elinympäristöönsä miinusmerkinnällä: sosiaaliset vaikutukset korostuvat.
Kaavaratkaisun sisältö ja perusteet -otsikon alla ei arvattavissa olevasta syystä ole
mainittu negatiivisesti korostuneita sosiaalisia vaikutuksia eli vaikutuksia jo
rakennetun taajaman (kuntakeskuksen) asukkaiden asumisviihtyvyyteen ja alueen
ympäristöterveyteen.
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.
Vaihemaakuntakaavan aineistossa on teksti: Alueella ei ole maakuntakaavassa
virkistysaluevarauksia eikä alueella ole yleisiä ulkoilureittejä. Näin valitettavasti on,
mutta Hollolan kuntakeskuksen eteläpuolelle on rakennettu 1970- ja 1990-luvuilla
Kartanon-Kumpulan omakotialueet ja parhaillaan rakennetaan Perhoslehdon ja
Vanhantalonrinteen pientaloalueita sekä kaavoitetaan Hirvimäkeä. Näiden alueiden
asukkaiden lähivirkistysalueet ovat kehätien rakentamisen ja sen varteen
kaavailtujen yritysalueiden ja rinnakkaisteiden rakentamisen jälkeen kaukana.
Kehätien eteläpuoleinen, toistaiseksi luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä
ydinalue on säilytettävä. Kierrätyspuisto hävittäisi tuon maa- ja metsätaloutta
palvelevan potentiaalisen virkistysalueen, vaikka lainvoimaisessa maakuntakaavassa
olevat virkistysalueet eivät vähenekään.
Kuntakeskuksen eteläpuolisten taajamien virkistysalueiksi jätetyt tai kaavoitetut
alueet ovat pääosin jyrkkiä rinteitä, voimalinjojen alusia, puronvarsitiheikköjä tai
avohakattuja metsiä.

Hollolaan linjattu kierrätyspuisto tai jätteenkäsittelyalue ja loppusijoitus- eli
kaatopaikka on kokonaisuudessaan Koivusillanjoen valuma-aluetta, osa vesistä virtaa
Melkkaanojan kautta ja suurin osa suoraan Koivusillanjokeen useita sivupuroja pitkin.
Kierrätyspuiston perustamiseksi toteutettavat massiiviset kallio- ja maaperän

louhimiset ja muokkaukset aiheuttaisivat liettävä ä ja rehevö ittä vä ä ravinne-,
kiintoaines- ja humuskuormitusta jokeen. Se tuhoaisi Porvoonjoen, perimältään
ainoan geneettisesti alkuperäisen taimenkannan elinmahdollisuudet.
Koivusillanjokeen tulee päätymään hulevesien mukana myös koko suunnitellun
kierrätyspuiston toiminnan ajan kiintoaineita, joiden hienot ainekset liettyvät ja
valuvat kohti Autjokea ja Vähäjokea muuttaen nekin taimenelle sopimattomiksi.
Taimenen hedelmöittyneet mätimunat ovat talven soran alla. Sen läpi kulkeva vesi
huuhtelee mätijyviä, mutta jos soran päälle kerrostuu lietettä hapensaanti estyy ja
mäti tuhoutuu. Emokalat talvehtivat Koivusillanjoen alapuolisessa pienessä
syvänteessä ja se tulisi täyttymään lietteistä varotoimenpiteistä huolimatta. Yksikin
kiintoainepäästö voi olla kuolinisku ko. taimenpopulaatiolle. Kehätien pengertäminen
Koivusillanjoen yli on jo aiheuttanut liettymistä ja sillan rakentaminen
kierrätyspuiston vuoksi tulisi edelleen lisäämään lietteen määrää joessa.
Kierrätyspuistoksi suunnitellun alueen maaperän rikkoutuessa maannoksen
ruskeassa rikastumiskerroksessa sijaitsevat raskasmetallit lähtevät hulevesien
mukana liikkeelle. Niihin kuuluu mm. elohopea, joka muuttuu ravintoketjussa
rikastuvaksi ympäristömyrkyksi, metyylielohopeaksi päätyen petokaloihin, jollainen
taimenkin on.
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.
Ilmastonmuutos äärevöittää sääilmiöitä aiheuttaen mm. rankkasateita. Tämän vuoden
heinäkuussa eri puolella Suomea on satanut kerralla koko kuukauden keskimääräinen
sademäärä. Rankkasateet aiheuttavat tulvia, joihin ei pystytä varautumaan riittävästi
etenkään vettä läpäisemättömillä alueilla kuten pohjustetuilla jätteenkäsittely- ja
loppusijoituskohteilla. Selostuksessa s. 40 ohjeistetaan kiinnittämään huomiota
kiintoaineen teknisen puhdistustehon riittävyyteen. Yhdistyksemme ei usko
puhdistustehon riittävyyden toteutuvan.
Pohjois-Savon Ely kalatalousviranomaisena onkin lausunut kierrätyspuiston YVAselostuksesta aiemmin mm.: Noin 1,5 kilometrin päässä hankealueen alavirranpuolella
sijaitsee yksi Porvoonjoen yläosan tärkeimmistä tiedossa olevista taimenen
lisääntymisalueista. Emokalat talvehtivat tämän alueen läheisyydessä sijaitsevassa
syvänteessä. Syvänne on pieni, joten se tulee vähitellen täyttymään hankealueelta
päätyvästä kiintoainekuormasta. Sen jälkeen emokaloilla ei ole lainkaan
talvehtimispaikkaa. Taimenpopulaation säilyminen elinkelpoisena näyttää
epätodennäköiseltä, mikäli jätteenkäsittelyalue perustetaan alueelle. Tämä saattaa
muodostua hankkeen toteuttamisen esteeksi.
Kehätien hankealue sijoittuu pääosin yli 100 ha:n laajuiselle luonnon ydinalueelle.
Päijät-Hämeen 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.
Yhdistyksemme on vakuuttunut, että Lahden seudun jätehuolto voidaan
jatkossakin hoitaa Kujalassa kun sitä laajennetaan alueen länsipuolelle. Ns.
maankaatopaikat kukin Päijät-Hämeen kunta voi toteuttaa omalla alueellaan.
Hollolassa 21.08.2020
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Lausunto kaavaehdotuksesta, Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun
kierrätyspuisto) vaihemaakuntakaava
Vaihemaakuntakaavalla ratkaistaan seudullisesti merkittävän
jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun kierrätyspuiston) sijoittuminen
Lahden seudulla. Hämeen ELY-keskus on antanut kaavan
valmisteluvaiheessa lausunnon 4.3.2020.
Kaavan valmisteluvaiheessa on toteutettu hankkeen ympäristövaikutusten
arviointi eli YVA-menettely, jonka arviointiselostuksesta Hämeen ELYkeskus on antanut perustellun päätelmän 29.4.2020. YVA-päätelmästä ja
kaavan jatkovalmistelusta on pidetty liiton ja ELY-keskuksen kesken
viranomistyöneuvottelu 29.4.2020.
Tämän jälkeen on valmistunut Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n
yhteistyössä Hollolan kunnan, Lahden kaupungin ja Orimattilan kaupungin
kanssa tilaama arviointi Lahden seudulle suunnitteilla olevan uuden
kierrätyspuiston sijaintivaihtoehtojen toteutettavuudesta (Ramboll Finland
Oy 14.5.2020).
Valmisteluvaiheessa jätteenkäsittelyalueelle esitetiin neljä vaihtoehtoista
sijaintia Lahden seudulla. Vaikutusten arvioinnin, vaihtoehtojen vertailun,
valmisteluvaiheen kuulemisen ja maakuntavaltuuston linjauksen
perusteella kaavaehdotus on valmisteltu vaihtoehdosta 1, Kehätie, Hollola.
ELY-keskus pitää tehtyjen selvitysten, vaikutusten arviointien ja
vaihtoehtojen vertailujen perusteella valittua vaihtoehtoa perusteltuna.
Kaavaehdotuksessa on otettu pääosin huomioon ELY-keskuksen
kaavalausunnossa ja YVA-selostuksen päätelmässä esittämät näkökohdat
ja vaihemaakuntakaavan täydennystarpeet. ELY-keskus esittää tässä
lausunnossa vielä joitain täydennyksiä ja tarkennuksia otettavaksi
huomioon kaavaehdotuksen valmistelussa.
Liikennevaikutukset
ELY-keskus on kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa edellyttänyt
kaavan liikenteellisten vaikutusten täydentämistä niin liikenneverkolle
kohdistuvien vaikutusten osalta kuin alueen saavutettavuuden arviointia
kestävien liikkumismuotojen näkökulmasta.
HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
0295 025 000
www.ely-keskus.fi
Y-tunnus 2296962-1

Kirjaamo
PL 29, 15141 Lahti
kirjaamo.hame@ely-keskus.fi
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Kaavan
liikenteellisten
vaikutusten
arviointia
on
täydennetty
luonnosvaiheen jälkeen mm. arvioimalla kuljetussuoritetta sekä arvioimalla
liikenneverkkoon
kohdistuvia
parannustarpeita.
ELY-keskuksen
näkemyksen mukaan nyt esitetty vaikutusten arviointi valitun
suunnittelualueen osalta on riittävää, ja alueen sijainti sekä mahdolliset
synergiaedut Nostavan logistiikka-alueen kanssa puoltavat kehätien
vaihtoehtoa myös liikenteen osalta.
Jätteenkäsittelyalueen toiminta synnyttää merkittävän määrän liikennettä, ja
liikenteellisten vaikutusten arviointi ja toimivien ja turvallisten
liikenneyhteyksien suunnittelu yhdessä Nostavan alueen liikenteen kanssa
nouseekin alueen jatkosuunnittelussa tärkeään rooliin. ELY-keskus esittää,
että alueen suunnittelumääräyksiin täydennetään huomioon otettavaksi
liikenteen osalta toimivat ja turvalliset liikenneyhteydet sekä alueen
saavutettavuus myös kestävien liikkumismuotojen näkökulmasta.
Yhdyskuntatalous
Kaavaselostuksessa on otettu huomioon ELY-keskuksen luonnosvaiheen
lausunto ja täydennetty vaihtoehtojen yhdyskuntataloudellisten vaikutusten
vertailua luonnosvaiheen jälkeen valmistuneen toteutettavuusselvityksen
perusteella. Selvitys tukee kehätien vaihtoehdon valintaa.
Ekologiset yhteydet ja luonnonarvot
Kierrätyspuiston aluevarauksen rajausta on tarkistettu suhteessa
maakunnallisesti arvokkaaseen Koivusillanjokeen. Nyt esitetty
aluevarausmerkintä ja suunnittelumääräys mahdollistavat
maakuntakaavassa esitetyn viheryhteystarpeen jatkumisen
Koivusillanjoella ja sen ympäristössä. Aluevarauksella ja sen
suunnittelumääräyksellä on mahdollista yhteensovittaa suunniteltu
maankäyttö, alueen monimuotoisuusarvot ja ekologisen yhteyden
jatkuminen. ELY-keskus yhtyy kaavaselostuksessa esitettyyn, että
toiminta-alueen riittävä etäisyys Koivusillanjokeen ja mahdollisen
suojavyöhykkeen laajuus, ottaen huomioon Nostavan logistiikka- ja
työpaikka-alue, tulee selvittää tarkemmin kuntakaavoituksessa.
ELY-keskus toi luonnosvaiheen lausunnossaan esiin, että alueelle
Koivusillanjoen suunnasta johtava tieyhteys lisää ekologiseen yhteyteen ja
Koivusillanjoen ympäristöön kohdistuvia este- ja häiriövaikutuksia. Myös
näiden haitallisten vaikutusten muodostumista on tarpeen
suunnittelumääräyksellä ohjata ja vähentää. ELY-keskuksen näkemyksen
mukaan aluevarausmerkinnän kanssa samasisältöistä ohjausta sisältävä
suunnittelumääräys tulee lisätä myös alueelle johtavan vaihtoehtoisen tai
ohjeellisen yhdystien tai kadun kaavamerkintään. ELY-keskus esittää
myös kaavaselostuksen täydentämistä tieyhteydestä muodostuvien
vaikutusten arvioinnilla. Tieyhteyden sijoittumista tai siitä muodostuvia
ympäristövaikutuksia arvokkaaseen jokiympäristöön ei ole selvitetty
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kattavasti YVA-selostuksessa, mistä johtuen vaikutukset on tarpeen
arvioida kaavoitusvaiheessa.
Maisema ja kulttuuriympäristö
Kierrätyspuiston aluevarauksen rajausta on tarkistettu. Yhdessä
suunnittelumääräyksen kanssa ja se ohjaa riittävästi jatkosuunnittelua
maiseman huomioon ottamisen osalta ja mahdollistaa kaavaluonnosta
paremmin alueen arkeologisten arvojen säilymisen.
Elinympäristö
Kaavan suunnittelumääräys edellyttää, että merkittävät ympäristöhäiriöt on
estettävä osoittamalla riittävät suojavyöhykkeet ja tarvittaessa myös
teknisin ratkaisuin. Kaavamääräystä esitetään täydennettäväksi
suojavyöhykkeiden lisäksi riittävillä meluntorjunnan edellyttämillä alueilla
sekä varautumisella alueen ympäristövaikutusten lieventämiseen
keskitetyillä ratkaisuilla. Ympäristöhäiriötä aiheuttavat toiminnot tulee
ensisijaisesti sijoittaa halleihin haittojen torjunnan mahdollistamiseksi.
Kaavaselostuksessa todetaan, että toiminnalla ei ole odotettavissa melun,
pölyn tai tärinän aiheuttamia vaikutuksia toiminta-alueen ulkopuolelle.
Ilmaisua esitetään tarkennettavaksi, koska ilman torjuntatoimia haitalliset
vaikutukset ovat ilmeisiä, ja torjuntatoimet on suunniteltava huolellisesti
haittojen rajoittamiseksi.
Virkistyskäyttö
Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys on yksi
maakuntakaavan sisältövaatimuksista. Kaavaselostuksessa todetaan maaja metsätalousvaltaisen alueen muuttumisen kiertotaloutta palvelevaksi
jätteenkäsittelyalueeksi vaikuttavan ihmisten virkistysalueiden käyttöön
heikentäväksi. Koska alue ei sijoitu olevalle tai suunnitellulle
virkistysalueelle, esitetään tekstiä täsmennettäväksi virkistysalueiden
käytön sijaan jokamiehen oikeudella tapahtuvaan ulkoiluun maa- ja
metsätalousalueella. Kaavaselostukseen esitetään täydennettäväksi arvio
virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyydestä asutuksen ympäristössä,
vaikka nyt suunniteltavan alueen maankäyttö muuttuu.
Maa- ja kallioperä, vesi ja ilma
Kaavaselostuksessa vaikutuksissa elinoloihin on mainittu, että
kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen rakentamisen ei odoteta
aiheuttavan tulvia. Jätteenkäsittelyalueeksi valittua vaihtoehtoaluetta (VE1
Kehätie) ei ole suunnittelun aikaisemmissa vaiheissa tunnistettu
tulvaherkäksi alueeksi. Alueelle tulee kuitenkin paljon päällystettyä pintaa,
jolloin myös alueelta muodostuvien hulevesien määrä kasvaa. Hulevesien
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hallinnan suunnittelussa tulee ottaa huomioon ilmastonmuutoksen myötä
lisääntyvät sademäärät. Hulevesien hallinnan avulla voidaan myös
ehkäistä eroosiota purku-uomissa. Hulevesien määrällisen hallinnan lisäksi
tulee kiinnittää erityistä huomiota myös alueelta tulevien hulevesien
laatuun.
Jätteenkäsittelyaluemerkinnän suunnittelumääräyksessä määrätään, että
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota
huleveden hallintaan ja varauduttava sään ääri-ilmiöihin. ELY-keskus pitää
määräystä hyvänä ja tärkeänä mahdollisten tulvariskin ja muiden
hulevesistä aiheutuvien haittojen kannalta.
Suunnittelumääräyksen mukaan pintavesien laadullinen tila on erityisesti
huomioitava taimenkannan säilymisen turvaamiseksi. Näkökulmaa
pintavesien osalta on syytä laajentaa taimenkannasta koskemaan myös
vesienhoidon tavoitteena olevaa vesimuodostumien hyvän tilan
saavuttamista. Ennen alueen toteuttamista tulee varautua toimenpiteisiin,
joilla estetään kiintoainesten valuminen virtaveteen. Taimen
indikaattorilajina on edelleen oleellista mainita, koska se kärsii välittömästi
ja peruuttamattomasti jo pelkän kiintoainemäärän kasvusta.
Ilmasto
Kiertotalous ja sen edistäminen vaihemaakuntakaavalla tukee osaltaan
kestävää kehitystä. Valitun vaihtoehdon liikenteestä aiheutuvat päästöt on
arvioitu muita vaihtoehtoja vähäisemmiksi. Luonnosvaiheen lausunnossa
ELY-keskus esitti ilmastovaikutusten arvioinnin laajentamista ja
täydentämistä liikennevaikutuksista kattamaan vaikutukset myös
ekologisen verkostoihin ja niiden jatkuvuuteen, hulevesien hallittavuuteen
ja sekä alueen toteuttamisen ja rakentamisen aikaisiin päästöihin.
Suunnittelu on kokonaisuutena edennyt ilmastonäkökulmasta hyvään
suuntaan.
Elinkeinoelämä
Valmisteluvaiheen lausunnossaan ELY-keskus lausui elinkeinoelämän ja
alueen vetovoimaisuuden näkökulmasta seuraavaa: 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.
Luonnosvaiheen jälkeen vaihtoehtojen vertailun tueksi on tehty selvitys
vaihtoehtoisten alueiden toteutettavuudesta. Selvityksen perusteella nyt
valitun alueen toteutettavuus on katsottu parhaaksi.
YVA-selostuksen mukaan alueelle on ollut tarkoitus vastaanottaa
puujätteitä, metsähakkeita, risuja, kantoja ja muita metsäteollisuuden
puuperäisiä sivutuotteita tai jätteitä. Epäpuhtaan puuaineksen ja muun
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vastaavan biomateriaalin kierrätys ja hyödyntäminen lienee edelleen
tavoite ja tulisi sallia alueella.
Elinkeinoelämän näkemykset ja tarpeet tulee ottaa huomioon myös
jatkosuunnittelussa ja alueen vaiheittaista toteuttamista olisi hyvä selvittää.
Kaava-asiakirjat
Kaavaselostus on osin vielä keskeneräinen ja täydentynee työn edetessä
täyttämään sille asetetut vaatimukset (MRA 10§). ELY-keskus esittää
kaavaselostusta täydennettäväksi lausunnossa aiemmin esitetyn lisäksi
erityisesti tehtyjen selvitysten ja vaikutusten arviointien tiedoilla tiivistetysti
siten, että kaavaselostus toimii myös itsenäisenä asiakirjana ja antaa
riittävät perustelut tehdylle kaavaratkaisulle
Selostuksen sanastoa on tarkistettu jätelain mukaiseksi, kuten ELY-keskus
aiemmassa lausunnossaan on esittänyt. Suunnittelumääräyksen mukaan
biojätteen varastointi ja käsittely kielletään alueella, mikä on lähtökohtana
perusteltu, koska alueella ei ole tarkoitus käsitellä biologisesti hajoavia
elintarvike- tai keittiöjätettä, eikä vastaavia elintarviketuotannossa syntyviä
jätteitä. Jätelaissa biojätteeksi määritellään myös biologisesti hajoava
puutarha- ja puistojäte. Ongelmia jatkossa saattaa aiheuttaa puistojätteen
sisällyttäminen biojätteen määritelmään, koska alueelle on YVAselostuksen mukaan tarkoitus vastaanottaa puujätteitä, metsähakkeita,
risuja, kantoja ja muita metsäteollisuuden puuperäisiä sivutuotteita tai
jätteitä. Biojätteen määritelmän ja asian tarkentaminen
kaavaselostuksessa ja kaavan suunnittelumääräyksessä lienee
tarpeellista.
Lopuksi
Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen / Lahden seudun kiertotalousalueen
sijainnin selvittäminen on maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellinen
alue ja maakuntakaavatasoinen suunnittelukysymys. Toimintaan
soveltuvan alueen osoittaminen maakuntakaavassa edistää ELYkeskuksen näkemyksen mukaan valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita
usealla tavalla, mikä tullee tarkemmin arvioiduksi ja todetuksi
kaavaselostuksen täydentyessä.
Lausunnon valmisteluun ovat osallistuneet maankäytön asiantuntija
Anna-Kaisa Ahtiainen, liikenne; ympäristöasiantuntija Kirsi Lehtinen,
luonto, ekologia, ilmasto; ylitarkastaja Kari Leinonen, ympäristö;
kalatalousasiantuntija Ilkka Vesikko, ympäristö ja virtavedet;
vesitalousasiantuntija Elina Mäkäläinen; tulvat, hulevedet; yksikön
päällikkö Kari Sartamo, elinkeinot.
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä
asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt johtava alueidenkäytön
asiantuntija Annu Tulonen ja ratkaissut yksikön päällikkö Marja Hiitiö.
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Siikaniemi, tutkija / arkeologi Esko Tikkala
Väylävirasto, liikennejärjestelmä ja maankäyttö: asiantuntija, Aimo
Huhdanmäki
Ympäristöministeriö, erityisasiantuntija Sanna Andersson
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Kouvolan kaupungin lausunto koskien Päijät-Hämeen Kiertotaloutta palvelevan
jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavan ehdotusta
Päijät-hämeen liiton on pyytänyt Kouvolan kaupungilta lausuntoa Lahden seudun kierrätyspuistoa
koskevasta Päijät-Hämeen vaihemaakuntakaavan muutosehdotuksesta. Lausunto annetaan
aikataulusta ja asian vähämerkityksellisyydestä (Kouvolalle) johtuen viranhaltijalausuntona
Kaupunkisuunnitteluyksiköstä.
Kaavamuutoksen kohdealue, n. 100-150ha sijoittuu Lahden kaupungin länsi-puolelle Hollaan
keskustaajaman tuntumaan. Alueelle on määrä sijoittua kiertotalouteen liittyvää yritystoimintaa.
Kohdealueen sijainti ja suunniteltu toiminnan laatu huomioiden, kaavamuutoksella ei ole nähtävissä
Kouvolan kaupungin alueelle asti ulottuvia vaikutuksia.
Kouvolan kaupungilla ei ole asiaan huomautettavaa tai enempää lausuttavaa.
Lisätietoja: yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen, marko.luukkonen@kouvola.fi, 020 615 7169
Kouvolassa 12.8.2020
Marko Luukkonen, yleiskaavapäällikkö
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D/105/08.00.00.00/2020
95 §
Päijät-Hämeen kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen
lausunto
Valmistelija:

Ympäristösuunnittelija Anna-Riikka Karhunen, gsm 044 747 8503

Esittelyteksti:

Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti 18.6.2018 käynnistää vaihemaakuntakaavatyön, jonka tarkoituksena on ratkaista kiertotaloutta ja jätteen loppusijoitusta
palvelevan jätteenkäsittelyalueen eli Lahden seudun Kierrätyspuiston sijoittuminen.
Maakuntahallitus linjasi 8.6.2020, että maakuntakaavaehdotus laaditaan alueen
VE1 Kehätie pohjalta. Vaihemaakuntakaavan kanssa rinnakkain on toteutettu Lahden seudun kierrätyspuiston YVA-menettely.

Liitteet:

Lausuntoesitys

Esittelijä:

Maakuntajohtaja Jaakko Mikkola

Esitys:

Maakuntahallitus antaa liitteen mukaisen lausunnon.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Toimeenpano:

Lausunto Päijät-Hämeen liitolle toimisto@paijat-hame.fi
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Viite: Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen
vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta
Asia: Lausunto
Kymenlaakson liitolla ei ole huomautettavaa vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta.
KYMENLAAKSON LIITTO
Maakuntahallitus
Jaakko Mikkola
maakuntajohtaja

Ulla Silmäri
pöytäkirjanpitäjä

-Hämeen kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta, Maakuntahallitus, 24.08.2020, § 95

LAUSUNTO
20.8.2020

Lausunto Päijät-Hämeen kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun
kierrätyspuisto) vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen aineistosta

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy toteaa lausuntonaan Lahden seudun kierrätyspuiston vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheesta seuraavaa.
1. Toistamme aiemmassa lausunnossamme 28.2.2020 esittämämme kannan, jonka mukaan Lahden
seudun ympäristö- ja kiertotalousliiketoiminnan vahvistumisen kannalta on tärkeää, että uusi kierrätyspuisto suunnitellaan yritystoiminnan lähtökohdista ja että se mahdollistaa erilaisten kierrätysliiketoimintojen joustavan sijoittumisen alueelle. Erityisen tärkeänä pidämme edelleen sitä, että
kierrätyspuiston sijaintipaikan valinnassa ja yhteystarpeiden määrittelyssä logistiselle sijainnille tulee antaa erityinen painoarvo, huomioiden myös lähellä sijaitsevat, kierrätyslogistiikkaa tukevat
toiminnot.

2. LADEC teetti keväällä 2020 yhteistyössä Hollolan kunnan, Lahden kaupungin ja Orimattilan kaupungin kanssa arvioinnin Lahden seudulle suunnitteilla olevan uuden kierrätyspuiston sijaintivaihtoehtojen liiketoiminnallisesta toteutettavuudesta sijoittuvan yritystoiminnan kannalta. Arvioinnin
yhteenveto on kuvattu vaihemaakuntakaavaehdotuksen luvussa 3.4.
Arvioinnin perusteella parhaaksi vaihtoehdoksi nousi VE1, Hollolan Kehätien alue, joka nousi kärkeen sijainnissa ja logistiikassa, alueen sisäisessä toteutettavuudessa sekä yrityshaastatteluissa.
Toisaalta se oli rakennettavuudeltaan vaihtoehdoista kallein.
Vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa kierrätyspuiston sijaintipaikaksi esitetty VE1, Kehätien alue,
on siten LADECin näkemyksen mukaan alueelle sijoittuvan yritystoiminnan edellytysten ja vetovoiman kannalta toteuttamiskelpoisin vaihtoehto.

3. Ehdotuksessa esiin tuotu tarve ylijäämämaiden tehokkaalle massakoordinaatiolle ja sen kautta
mahdollisuus vähentää ylijäämämaille varattavaa pinta-alaa on erittäin kannatettava. Tämän avulla
maapinta-alaa olisi mahdollista varata enemmän korkeamman jalostusasteen kiertotaloustoiminnoille ja työllistäville teollisille toiminnoille.

4. Ehdotuksessa esiin tuotu läheisen Nostavan logistiikka-alueen teollisuusraidevaraus on erittäin tärkeä myös tulevan kierrätyspuiston näkökulmasta. Alueet tulisikin suunnitella niin, että molemmat
alueet hyötyvät mahdollisesta raideyhteydestä. Vaikka kierrätyslogistiikkaa hoidettaneen jatkossakin pääosin maantiekuljetuksin, myös raideliikenteen merkityksen kasvuun on syytä varautua. Tällä
hetkellä Lahden seudulla ei ole logistiikkatoiminnoille soveltuvia, raideyhteyksellisiä alueita.

5. Kierrätysliiketoiminnan, käsittelyteknologioiden ja hyödyntämistapojen nopean kehityksen vuoksi
on tärkeää, että myös jatkosuunnittelussa käydään päättäjien – ja erityisesti Hollolan kunnan –
kanssa tiivistä vuoropuhelua yritystoiminnan edellytyksistä ja alueen mahdollisuuksista. On todennäköistä, että hyödyntämistavat kehittyvät jo sinä aikana, kun aluetta suunnitellaan, ja esimerkiksi
uusia materiaalivirtoja pystytään jalostamaan entistä pidemmälle. Nämä voivat vaikuttaa merkittävästikin siihen, millaisena alue lopulta toteutuu.

LAHDEN SEUDUN KEHTYS LADEC OY

Jukka Rantanen
toimitusjohtaja

Tomi Tura
johtaja, yritysympäristön kehittäminen
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Kaupunginhallitus
Pöytäkirja
Aika:
Paikka:
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§ 193

n:o 20/2020

24.08.2020 klo 15.30 – 21.23
Kaupunginhallituksen sali / sähköinen kokous

Läsnä:
Varsinaiset jäsenet:
Sirkku Hildén, puheenjohtaja
Juha Rostedt, I vpj
Aleksi Mäntylä, II vpj
Pekka Komu
Alettin Basboga
Jetta Laakso
Toni Putula
Merja Vahter (*
Rami Lehto
Jenna Koskelo
Sonja Falk
Valtuuston puheenjohtajat:
Hannu Rahkonen
Mika Kari (*, saapui klo 16.47, poistui
klo 19.16
Antti Holopainen
Viranhaltijat:
Pekka Timonen
Mika Mäkinen (poistui esteellisenä §:n
191 lausuntopyynnön kohdan 4
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi)
Olli Alho (*
Mikko Komulainen
Tiina Granqvist
Pekka Virkkunen
Heini Moisio
Poissa:
Jarkko Nissinen
Asiantuntijat:
Timo Savolainen (*
Tuomas Lonka (*
Hanne Ala-Harja (*

kaupunginvaltuuston pj
kaupunginvaltuuston I vpj
kaupunginvaltuuston II vpj
kaupunginjohtaja
konsernipalvelujohtaja
kaupunkikehitysjohtaja
hyvinvointijohtaja
sivistysjohtaja
kaupunginlakimies
viestintäjohtaja
kaupunginvaltuuston III vpj
toimitusjohtaja, Proxion Oy, asiantuntijaesittely
klo 15.30-15.16.25, DUO-raideliikennemalli
kehitysjohtaja, Proxion Oy, asiantuntijaesittely
klo 15.30-15.16.25, DUO-raideliikennemalli
tiimipäällikkö, Proxion Oy, asiantuntijaesittely
klo 15.30-15.16.25, DUO-raideliikennemalli

Jouni Arola

toimitilajohtaja, klo 16.25-17.50

Pöytäkirjanpitäjä:
Janne Mäki

kaupunginsihteeri

(* Paikalla Teams-etäyhteyden kautta.
KAUPUNGINHALLITUKSEN puolesta:

Sirkku Hildén

Janne Mäki

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Lahdessa elokuun 31. päivänä 2020

Jetta Laakso

Rami Lehto

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa
http://www.lahti.fi syyskuun 1. päivänä 2020; todistaa
viran puolesta:
Kaupunginsihteeri

Janne Mäki

Otteen oikeaksi todistaa Lahden kaupungin konsernipalveluissa
syyskuun 1. päivänä 2020:
Marja Loippo
valmistelusihteeri
Otteen saaja: Päijät-Hämeen liitto
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin
kaupunginhallituksen jäsenet Jetta Laakso ja Rami Lehto.
Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan sen pöytäkirja tarkastetaan
viimeistään kokousta seuraavana maanantaina tai mikäli se on
pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä.
Pöytäkirja asetetaan tarkastettavaksi luottamushenkilöiden
Extranettiin ja se on mahdollista käydä tarkastamassa myös
kaupungintalolla konsernipalvelujen kansliassa. Kokouksen
puheenjohtajalle ja pöytäkirjan tarkastajille ilmoitetaan sähköpostilla,
milloin pöytäkirja on tarkastettavissa.
Sähköinen tarkastaminen ilmoitetaan sähköpostilla osoitteeseen
kirjaamo@lahti.fi.
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Lausunto Päijät-Hämeen kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun
kierrätyspuisto) vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen aineistosta
D/192/10.02.02.00.05/2020
Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Yleiskaava-arkkitehti Johanna Sääksniemi, puh. 050 518 4445
Vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin, puh. 0505259579
Terveystarkastaja Petro Sormunen, puh. 0505184478

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Pekka Timonen
Kaupunginhallitus päättää antaa alla olevan lausunnon PäijätHämeen liitolle Päijät-Hämeen kiertotaloutta palvelevan
jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun kierrätyspuisto)
vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen aineistosta.
Lausunto on valmisteltu kaupunkiympäristön palvelualueella ja se
sisältää kaavoitusviranomaisen, terveydensuojeluviranomaisen ja
ympäristönsuojeluviranomaisen kannanoton
vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen aineistosta. Lausunnon
valmisteluun on lisäksi osallistunut elinvoima- ja
kilpailukykypalveluiden ympäristökehitys yksikkö.
Toistamme valmisteluvaiheessa esiin tuomiamme näkökulmia
seudullisen kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen
merkityksestä Lahden kaupunkiseudulle.
Kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen 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
on ensisijaisen tärkeää, että kiertotaloutta palvelevan
jätteenkäsittelyalueen sijaintipaikka ratkaistaan nyt
vaihemaakuntakaavassa ja hanketta edistetään 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:
Edellä mainitun lisäksi kaavoitusviranomainen haluaa kaupungin
valmisteluvaiheen lausunnon mukaisesti tuoda esiin Lahden asemaa
CDP-järjestön maailman johtavien ilmastokaupunkien listalla ja
Lahden nimeämistä Euroopan ympäristöpääkaupungiksi vuodelle
2021. 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.
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. Jätteenkäsittelyalueen toiminta sijoittuu
kiertotalouden toimintakentän loppupäähän hyödyntämällä jätteenä
käsittelyyn tuotua raaka-ainetta loppusijoittamisen sijaan.
YVA-menettelyn yhteysviranomaisen perustellun päätöksen mukaan
vaihtoehtoa VE0, jolloin keskitettyä hankekokonaisuutta ei
toteutettaisi, ei voi kokonaisarvioinnin kannalta pitää ympäristön
kannalta hyvänä vaihtoehtona. Vastaavaa kaupunki on tuonut esiin
valmisteluvaiheen lausunnossaan. Kiertotalous ja jätteenkäsittely
ovat seudullisia kysymyksiä ja tästä syystä on tärkeää, että
seudullisen kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen sijainti
ratkaistaan maakuntakaavassa. Vastaavanlaista hanketta ei pystytä
sijoittamaan Päijät-Hämeeseen kunnan laatimalla yleiskaavalla
ratkaisun ollessa maakuntakaavan vastainen.
Lahden kaupungin maankäyttö näkee vaihemaakuntakaavan
ehdotusvaiheen ratkaisun ja maakuntahallituksen linjauksen hyvänä
sijoittaa alue VE 1 Hollolan Kehätien alueelle. YVA-menettelyn
yhteysviranomaisen perustelussa päätelmässä on myös pidetty
Kehätien vaihtoehtoa sijaintivaihtoehdoista soveltuvimpana.
YVA-menettelyn yhteydessä sijaintipaikkoja vertailtiin keskenään
liiketoiminnan toteutettavuuden näkökulmasta ottaen huomioon
logistiikan, toteuttavuuden, sisäisen toiminnallisuuden ja
liiketoimintaedellytyksiin vaikuttavat tekijät. Vaihtoehdon VE1 Kehätie
rakentamiskustannuksien todettiin olevan selvästi muita vaihtoehtoja
suuremmat, mutta muilta osa-alueilta kohde on muita vaihtoehtoja
parempi.
Lisäksi 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.
Lahden kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen toteaa
seuraavaa:
Ympäristönsuojeluviranomainen esittää lausuntonaan, että
vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheessa kaupungin lausunnossa
esitetyt ympäristönäkökulmat tulee huomioida alueen
jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa.
Lahden kaupungin ympäristöterveysviranomainen toteaa
seuraavaa:
Ympäristöterveysviranomaisella ei ole lausuttavaa.
Perusteluosa

Päijät-Hämeen liitto pyytää Lahden kaupungilta lausuntoa PäijätHämeen kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen
vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen 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 toteutettu Lahden
seudun kierrätyspuiston YVA-menettely, jonka aineistot, mukaan
lukien YVA-yhteysviranomaisena toimivan Hämeen ELY-keskuksen
perusteltu päätelmä, ovat keskeistä lähdemateriaalia kaavatyössä.
Kaavatyössä on myös huomioitu valmisteluvaiheessa saadut
lausunnot ja mielipiteet.
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 13 § mukaan
maakuntakaavaehdotuksesta on ennen nähtäville asettamista
pyydettävä lausunto: 1) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta;
2) niiltä kunnilta, joita asia koskee; 3) kaava-alueeseen rajoittuvien
alueiden maakuntien liitolta; 4) tarpeen mukaan muilta
maakuntakaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä;
sekä 5) niiltä ministeriöiltä, joita asia koskee.
Ehdotusvaiheen aineistona esitetään lainvoimaisen Päijät-Hämeen
maakuntakaavan 2014 kartan päällä Päijät-Hämeen
maakuntahallituksen 8.6.2020 linjaama kierrätyspuiston sijaintipaikka
VE1 Kehätien alue Hollolassa sekä siihen liittyvä ohjeellinen
tiemerkintä. Selostuksessa kuvataan vaihemaakuntakaavan
lähtökohdat ja tavoitteet, kaavamenettelyn eteneminen ja
vuorovaikutus, aiemmassa vaiheessa tarkasteltavana olleet
aluevaihtoehdot, kaavaratkaisun perusteet sekä vaikutusten arviointi
maakuntakaavatyön tehtävä ja tarkoitus huomioon ottaen. Lisäksi on
kuvattu jatkotoimenpiteet maakuntakaavoituksen jälkeen.
Kaavaehdotus on tarkoitus asettaa julkisesti nähtäville syksyllä ja
tuoda maakuntavaltuuston käsiteltäväksi alkuvuodesta 2021.

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. Kiertotaloutta
palvelevalla jätteenkäsittelyalueella biojätteen vastaanotto ja käsittely
kielletään. Uusi jätteenkäsittelyalue palvelee elinkeinoelämän
tarpeita ja kiertotalouden ympärille kehittyvää liiketoimintaa, jossa
samalle alueelle sijoittuvat yritykset hyötyvät toistensa osaamisesta.
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 toimi hankevastaavana. Päijät-Hämeen liitto käynnisti rinnalle
hankkeen edellyttämän vaihemaakuntakaavatyön.
YVA-menettely on päättynyt ja ympäristövaikutusten arviointiselostus
on valmistunut ja siitä on annettu YVA-menettelyn
yhteysviranomaisen perusteltu päätös.
Yhteysviranomaisen perustellun päätöksen mukaan vaihtoehto 0 eli
jolloin keskitettyä hankekokonaisuutta ei toteutettaisi, on huonoin
ratkaisu. Tällöin ilmastomuutoksen hillinnän tavoitteet eivät toteudu,
ratkaisu hajauttaisi jätehuollon sijoittumista ja lisäisi
ympäristöhäiriöitä hallitsemattomasti. Yhteysviranomaisen, Hämeen
ELY-keskuksen perustellun päätelmän mukaan vaihtoehtoa VE0 ei
voi kokonaisarvioinnin kannalta pitää ympäristön kannalta hyvänä
vaihtoehtona.
YVA-menettelyn yhteysviranomaisen perustellussa päätöksessä on
painotettu vaikutuksia, jotka ulottuvat laajalle ja ovat ympäristön
kannalta jatkuvia ja pitkäkestoisia. Ympäristövaikutusten
arviointiselostuksen perustellussa päätelmässä erityisen merkittävinä
pidettiin sijaintivaihtoehtoalueiden vaikutukset
yhdyskuntarakenteeseen ja liikenteen vaikutukset ilmastoon ja ilman
laatuun.
Vaikutusten arvioinnin päätelmässä ei tunnistettu
sijaintivaihtoehdoille ehdottomia ympäristöllisiä toteuttamisesteitä.
Perustellussa päätelmässä painotettiin yhdyskuntarakennetta,
liikenneturvallisuutta ja liikennepäästöjen vaikutusta ilmastoon.
Näiden painopisteiden mukaan Kehätie oli sijaintivaihtoehdoista

soveltuvin.
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.
Päijät-Hämeen vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen
luonnoksessa oli esitetty kaikki neljä YVA-menettelyssä mukana
ollutta hankealuetta ja arvioitu niiden vaikutuksia. Nyt
vaihemaakuntakaava on edennyt ehdotusvaiheeseen ja
kaavaehdotuksessa esitetään Päijät-Hämeen maakuntahallituksen
8.6.2020 linjauksen mukaisesti kierrätyspuiston sijaintipaikaksi VE1
Kehätien alue Hollolassa.
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote Päijät-Hämeen liitto

Liitteenä

1. Lausuntopyyntö liitteineen

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Oikaisuvaatimus / Kunnallisvalitus
Lahden kaupunki
Viranomainen:

Kaupunginhallitus

Liitetään pöytäkirjanotteeseen

Päivämäärä:

Pykälä:
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§ 193

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: 1.9.2020
Lähetetty tiedoksi kirjeellä, joka on annettu postin kuljettavaksi, pvm:
(kuntalaki 139 §) Tiedoksiantaja:
Luovutettu asianosaiselle
Paikka ja pvm:
Muulla tavoin, miten

Vastaanottajan allekirjoitus

21.8.2020
Päijät-Hämeen maakuntahallitukselle
Viitaten lausuntopyyntöönne 24.6.2020
Lausunto Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavasta
Suomen luonnonsuojeluliiton järjestelmässä Orimattila kuuluu Uudenmaan piiriin. Piiri toteaa
asiasta seuraavaa.
Edellisessä lausunnossamme kiinnitimme huomiota siihen, että VE1, VE2 ja VE3 sijaitsivat
luonnon ydinalueilla. Ne olivat ongelmallisia viherrakenteen, luonnon monimuotoisuuden ja
ekosysteemipalveluiden kannalta. Myös Hämeen ELY-keskus lausui VE1:n ja VE2:n ongelmista
(viheryhteydet ja Tekemäjärvi).
Olemme tyytyväisiä siihen, että Orimattilan vaihtoehdot on nyt hyvin perustein poistettu kaavasta.
Toisaalta mielestämme myöskään nyt valittu Hollolan VE1 ei ole hyvä sijoituspaikka, vaikka sitä on
pienennettykin.
Mielestämme olisi yhä parasta palata harkitsemaan uudelleen jo olemassa olevaa Lahden Kujalan
jätealueen kehittämistä luonnonalueiden käyttöönoton sijasta. Olisi toiminnallisesti, liikenteellisesti
ja muutenkin logistisesti järkevää rakentaa kierrätystoiminta nykyisen kaatopaikan yhteyteen. Tätä
ei koskaan ole selvitetty kunnolla. Siksi on kuitenkin hyvä, että vastineessa todettiin: “Kujalan
roolia ja kehittämismahdollisuuksia täsmennetään jatkosuunnittelussa.”
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin mielestä jätteenkäsittelyalueen 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

puheenjohtaja

erityisasiantuntija
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Asia

Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun kierrätyspuiston)
vaihemaakuntakaava
Päijät-Hämeen liitto on pyytänyt Museoviraston lausunnon Päijät-Hämeen kierrätyspuiston
vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta.
YVA-käsittelyn jälkeen vaihemaakuntakaavaan alueen sijoituspaikaksi valikoitui VE1,
Hollolan kehätien varsi. Alueen valitsemisen lähtökohdissa kriteerinä oli alueen
sijoittuminen vähintään 1000 metrin etäisyydelle maakunnallisesti tai valtakunnallisesti
merkittävistä rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman alueista.
Tarkastelualueilla tehtiin arkeologinen inventointi. VE 1:n reunamilta löytyi historiallisen ajan
muinaisjäännöksiä, jotka on rajattu pois alueesta.
Museovirastolla ei ole huomautettavaa esitettyyn Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen eli
kierrätyspuiston vaihemaakuntakaavaan.
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Arja Leppäkumpu
Päijät-Hämeen Liitto / Toimisto
Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun
kierrätyspuisto) ...
torstai 2. heinäkuuta 2020 13:39:18

Mäntyharjun kunta ilmoittaa, ettei se anna lausuntoa Päijät-Hämeen kiertotaloutta palvelevan
jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun kierrätyspuisto) vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen
aineistosta.
Aurinkoista kesää!
Arja Leppäkumpu
hallintosihteeri
Mäntyharjun kunta
PL 76, 52701 Mäntyharju
p. 044 7707 211

Salassapitovelvollisuus:
Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajalle. Se saattaa sisältää luottamuksellista ja yksinoikeudellista tietoa.
Viestin luvaton lukeminen, käyttö, luovuttaminen ja levittäminen on kielletty. Jos et ole viestissä mainittu vastaanottaja,
tuhoa viesti ja ilmoita asiasta lähettäjälle sähköpostitse.
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Lahden seudun kierrätyspuiston vaihemaakuntakaavan ehdotusvaihe

Päijät-Hämeen Yrittäjät esittää lausuntonaan kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun kierrätyspuisto) vaihemaakuntakaavan
ehdotusvaiheen aineistosta seuraavaa:
Kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen perustaminen on tärkeä tavoite seudun ennakoitujen jätteenkäsittelytarpeiden, elinkeinoelämän tarpeiden sekä kiertotalousliiketoiminnan kehitysmahdollisuuksien kannalta.
Nykyisten jätteenkäsittelyalueiden täyttyessä ja jätteen käsittelytarpeen
kasvaessa uudelle käsittelyalueelle on tarvetta. Jos se jäisi toteutumatta,
jätteiden käsittely hajaantuisi ja vaikeutuisi, kuljetukset maakunnan ulkopuolelle lisääntyisivät ja sen myötä kustannukset nousisivat. Tätä ei voi pitää järkevänä sen paremmin aluetalouden, yrittäjyyden ja työllisyyden, kuin
ympäristönkään kannalta.
Päijät-Hämeen maakuntastrategian tavoitteita ovat alueen vetovoiman lisääminen, jalostusarvon nostaminen kauttaaltaan sekä uusien kasvualojen
kokeileminen. Kiertotalousyrittäjyyden mahdollisuuksien lisääminen vastaa
kaikkiin kolmeen tavoitteeseen. Elinvoimainen päijäthämäläinen kiertotalousklusteri olisi kansainvälisestikin katsottuna merkittävä vetovoima- ja kilpailukykytekijä maakunnalle. Lahden seudulle jo nyt keskittyneen kiertotalousosaamisen avulla teollisuuden ja rakentamisen jätteistä on mahdollista
jalostaa uusia tuotteita. Kiertotalouteen liittyvät kokeilut ja uudet liiketoimintakonseptit tuovat elinkeinoelämälle myös kaivattuja kehittymis- ja uudistumismahdollisuuksia.
Uutta yrittäjyyttä, työllisyyttä ja verotuloja on saatava maakuntaan. Kiertotalouden edistäminen on yksi keino vastata rakennemuutoksen ja väestönkehityksen vaikutuksiin, jotka ovat olleet Päijät-Hämeessä varsin raskaita.
Myös globaali koronakriisi vaikuttaa merkittävästi maakunnan elinkeinoelämään vielä pitkään. Vakiintuneempien toimialojen rinnalle on järkevää
luoda mahdollisuuksia uudelle yrittäjyydelle: perinteisten alojen tuotannon

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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tuloksena syntyvistä jätteistä ja materiaalivirroista voidaan synnyttää uutta
liiketoimintaa, työllisyyttä ja lopulta verotuloja ja elinvoimaa alueen kuntiin.
Kierrätyspuiston toteutuminen ja sen mahdollisuuksien realisoituminen vaatii maakunnallista, pitkäjänteistä sitoutumista. Kierrätyspuiston toteuttamistavan ja sen myötä alueen lopullisen hallintomallin valinta edellyttävät
avointa keskustelua kuntien, asukkaiden, viranomaisten, elinkeinoelämän
sekä muiden toimijoiden kesken. Lahden seudulle investoidaan ja tänne
perustetaan yrityksiä, jos se on liiketaloudellisesti järkevää – vaaditaan siis
yhteistä, kuntarajat ylittävää tahtoa toteuttaa kierrätyspuisto niin, että tänne
sijoittuminen on yrityksille houkutteleva ratkaisu.
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JÄTTEENKÄSITTELYALUEEN (LAHDEN SEUDUN KIERRÄTYSPUISTO)
VAIHEMAAKUNTAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN AINEISTOSTA
Päijät-Hämeen liitto on pyytänyt viitteenä olevalla asiakirjalla Puolustusvoimien lausuntoa Lahden seudun kierrätyspuiston vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen aineistosta.
Puolustusvoimien hallinto-yksiköt ovat tutustuneet asiaan, eikä Puolustusvoimilla ole huomautettavaa asiaan.
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Salpausselän Luonnonystävät ry
Päijät-Hämeen Maakuntahallitus
Lausunto Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen kaavaehdotuksesta VE 1:n pohjalta
Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti 18.6.2018 käynnistää vaihemaakuntakaavatyön,
jonka tarkoituksena on ratkaista kiertotaloutta ja jätteen loppusijoitusta palvelevan
jätteenkäsittelyalueen eli Lahden seudun Kierrätyspuiston sijoittuminen. Maakuntahallitus
linjasi 8.6.2020, että maakuntakaavaehdotus laaditaan ”VE1 Kehätie” pohjalta.
Salpausselän Luonnonystävät (SSLY) ry on yrittänyt seurata vaihemaakuntakaavatyön
prosessia ja edistymistä. On toki todettava, suunnitteluprosessi vastaa MRL:n lain henkeä
ja tavoitteita. Mutta prossin aikana Päijät-Hämeen Liiton kotisivuilta ei ole saanut aina
riittävästi ajankohtaista tietoa, joten seuranta ei ole ollut ihan läpinäkyvää.
Vaihemaakuntakaavan lausunnoissa alkuvuodesta 2020 useampi lausunnonantaja, kuten
SSLY ry ovat korostaneet, että käsittelyssä olleiden 1, 2, 3 ja 4 vaihtoehtojen sijasta olisi
selvitettävä tarkemmin ”VE 0 plus” vaihtoehdon toteuttamiskelpoisuus. Sitä vaihtoehtoa ei
ole realistisesti tarkasteltu, vaan on vain todettu, ”VE 0” ei ole mahdollinen. Mutta SSLY
ry ei ole esittänyt, että ”VE 0” olisi oikea ratkaisu vaan ”VE 0 plus”.
Olemme edelleen sitä mieltä, että mitkään vaihtoehdoista 1, 2, 3 ja 4 eivät ole
toteutuskelpoisia, koska ne aiheuttavat lukuisia ekologisia ja ympäristöllisiä haittoja ja
riskejä. Tämä on tilanne myös vaihtoehto 1:ssä. Tiedossamme on, että kyseinen vaihtoehto
merkitsee merkittävien arvokkaiden luontaisten purotaimenen lisääntymisalueiden
tuhoutumista, kohde sijaitsee lähellä Hollolan asutuskeskusta ja synnyttää riskin
terveellisen ja turvallisen elinympäristön säilymiselle. Vuoden 2020 aikana on Suomessa
ollut lukuisia tulipaloja jätekeskuksissa, niistä on ollut runsaasti haittaa lähialueiden
asutukselle. Kaavaehdotus mahdollistaa ympäristöhaittaa aiheuttavan jätekeskuksen
sijoittamisen lähelle taajamarakennetta ja jo olemassa olevaa asutusta. YVA:n
mallilaskelmien jätekeskuksen haju- ja pölyhaittojen leviämisessä ympäristöön ei ole
riittävästi huomioitu vallitsevia tuuliolosuhteita eikä maastomuodostumia.
Salpausselän Luonnonystävät ry esittää, että Päijät-Hämeen jätteen käsittelyalueen
kaavaehdotusta vaihtoehto 1:n pohjalta ei tule hyväksyä vaan YVA hanke tulee käynnistää
uudelleen ”VE 0 plus” 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. Kujalan ns.
logistiikkakeskuksessa on edelleen vapaata asfaltoitua kenttää valmiina.
Tiedossamme toki on, että ”VE 0 plus” kohteeseen ei mahtuisi kaikki se toiminta, mitä on
yritetty saada sijoitettua vaihtoehtoihin 1, 2, 3 ja 4. Rakentamisessa syntyvän jätemaan
muodostumista tulee voida pienentää nykyisestä tehokkaammalla massatasapainon
suunnittelulla. Mitä loppusijoitettavaa jätemaista syntyy, ei mielestämme tarvitse sijoittaa
kierrätyskeskuksen yhteyteen.
Toinen paljon pinta-alaa vaativa toiminta on LE Oy:n varapolttoainevarasto. Sitä toimintaa
ei mielestämme pitäisi lainkaan sijoittaa kierrätyskeskuksen yhteyteen.
Varapolttoainevarasto on myös merkittävä turvallisuusriski, paljon herkästi syttyvää
puuainesta muun kierrätystoiminnan vieressä.
Lahdessa 20.8.2020

Salpausselän Luonnonystävät ry
Markku Lehtinen, SSLY hallituksen puheenjohtaja
Satulakuja 1
15560 Nastola
make.leht@hotmail.com
puh. 050 421 7025
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Lausunto Päijät-Hämeen kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen
vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen aineistosta
Uudenmaan liitolta on pyydetty lausuntoa Päijät-Hämeen kiertotaloutta
palvelevan jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen
aineistosta 21.8.2020 mennessä.
Uudenmaan liitto antoi 28.2.2020 toimiston lausunnon Päijät-Hämeen
kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavan
valmisteluvaiheen aineistosta. Lausunnossa kiinnitettiin huomiota
Uuttamaata lähinnä olevan Marjasuon alueen raskaan liikenteen
turvallisuusriskiin maantiellä 140, ylimaakunnallisen liikennevirtojen
arviointitarpeeseen, sijaintipaikan toteuttamisen taloudellisuuteen ja sen
vaikutuksista sijaintipaikan valintaan. Uudenmaan liiton toimiston lausunto
on otettu kaavan jatkosuunnittelussa huomioon.
Lausunto
Vaihemaakuntakaavan sijoituspaikan valinnassa on otettu hyvin huomioon
YVA-viranomaisen perusteltu päätelmä, YVA-menettelyssä tehdyt
selvitykset ja toteuttamisen taloudellisuus.
Päijät-Hämeen kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen
vaihemaakuntakaavan Kehätien sijaintipaikan valintaan ovat vaikuttaneet
erityisesti yhdyskuntarakenne, liikenne, ilmastovaikutukset, ekologiset
yhteydet, mutta myös mm. elinkeinotoimintojen taloudellinen
toimintamahdollisuus sekä mahdollisuudet synergiaetuihin lähellä olevien
logistiikka- ja työpaikka-alueiden kanssa.
Päijät-Hämeen kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen
vaihemaakuntakaavan laadinnassa on huomioitu kestävä
yhdyskuntarakenne ja elinkeinojen kehittymismahdollisuudet lähellä
Lahden kaupunkialuetta, josta syntyy rakentamisen kautta eniten
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kiertotalousalueelle kuljetettavaa materiaalia. Materiaalien lyhyet
kuljetussuoritteet vähentävät liikenteen hiilidioksidipäästöjä ja samalla
myös elinkeinoelämän toiminnan kustannuksia. Uudenmaan liitto toteaa,
että näin Kehätien kiertotaloutta palveleva jätteenkäsittelyalue toteuttaa
valtakunnallista jätesuunnitelmaa 2023 ja ottaa huomioon toiminnasta
aiheutuvat ilmastovaikutukset.
Kuljetuksien tukeutuminen tulevaisuudessa raideliikenteeseen on
Nostavan logistiikka-alueen kautta mahdollista, sillä Nostavan alueelle on
osoitettu teollisuusraidevaraus. Osittainenkin kuljetuksien tukeutuminen
raideliikenteeseen vähentäisi hiilidioksidipäästöjä ja samalla myös raskaan
liikenteen ympäristöhäiriöitä.
Vaihemaakuntakaavan rajauksessa ja suunnittelumääräyksessä on
huomioitu hyvin toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset, alueen
ominaispiirteet ja ekologiset yhteydet sekä taimenkannan elinolojen
turvaaminen.
Päijät-Hämeen kiertotaloutta palveleva jätteenkäsittelyalue palvelee
pääosin Päijät-Hämeen elinkeinoelämän tarpeita ja kiertotalouden
ympärille kehittyvää liiketoimintaa. Pääkaupunkiseudun keskittymien
näkökulmasta Kehätien alue on kaukana, koska materiaalien
kuljetuskustannukset ja kuljetuksien hiilidioksidipäästöt muodostuvat
suuriksi.
Uudenmaan liitto toteaa, että toteutuessaan Päijät-Hämeen kiertotaloutta
palveleva jätteenkäsittelyalue vähentää ilmastomuutokseen vaikuttavia
hiilidioksidipäästöjä ja luonnonvarojen käyttöä.

Merja Vikman-Kanerva
Aluesuunnittelun johtaja
Liite
Jakelu
Päijät-Hämeen liitto
Uudenmaan liitto / Kirjaamo
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Väyläviraston lausunto Päijät-Hämeen kiertotaloutta palvelevan
jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta
Vaihemaakuntakaavan tarkoituksena on ratkaista kiertotaloutta ja jätteen
loppusijoitustapalvelevan jätteenkäsittelyalueen eli Lahdenseudun Kierrätyspuiston
sijoittuminen. Valmisteluvaiheessa oli neljä sijaintivaihtoehtoa. Päijät-Hämeen liiton
maakuntahallitus linjasi kesäkuussa 2020, että maakunta-kaavaehdotus laaditaan alueen
VE1 Kehätie pohjalta. Päijät-Hämeen liitto pyytää nyt lausuntoa ehdotusvaiheen
aineistosta.
Valmisteluvaiheen lausunnossa Väylävirasto kiinnitti huomiota mm. vaikutusten
arviointiin yleisesti ja erityisesti liikenteellisiin vaikutuksiin.
Maakuntakaavaehdotuksen vaikutusten arviointi on tehty kaavan luonne ja tarkkuus
huomioiden tarkoituksenmukaisella tavalla. Kaavaselostuksessa on hyvin kuvattu, miten
vaihemaakuntakaava toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Valitun
vaihtoehdon valinta perustuu vaikutusten arvioinnin perusteella parhaaksi
valikoituneeseen vaihtoehtoon.
Väylävirasto kiinnittää huomiota alueelle suunniteltujen toimintojen aiheuttamaan
lisääntyvään liikenteeseen, ja toteaa kuten kaavaselostuksessa on mainittu, että
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee tehdä meluselvitys, jossa huomioidaan
toimintojen yhteisvaikutukset ja niiden meluntorjunta.
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LausuntoPäijät-Hämeenkiertotaloutta palvelevanjätteenkäsittelyalueen(Lahdenseudun
kierrätyspuisto)vaihemaakuntakaavan
ehdotusvaiheenaineistosta
Päijät-Hämeenliitto on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa Päijät-Hämeenkiertotaloutta
palvelevan jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun kierrätyspuisto) vaihemaakuntakaavan
ehdotusvaiheenaineistosta.Kaavassaon tarkoitus ratkaista kiertotaloutta ja jätteen loppusijoitusta
palvelevanjätteenkäsittelyalueeneli Lahdenseudunkierrätyspuistonsijoittuminen. Vaihemaakuntakaavankanssarinnakkain on toteutettu Lahdenseudun kierrätyspuistonympäristövaikutustenarviointi- eli YVA-menettely.Maakuntakaavanluonnoksessaesitettiin neljä vaihtoehtoistakierrätyspuiston sijaintipaikkaa.Nyt lausunnollaolevassavaihemaakuntakaavan
ehdotuksessavaihtoehdoistaon
valittu VE1Hollolan Kehätie,jonka pohjalta on laadittu nyt lausunnollaoleva vaihemaakuntakaavan
ehdotus.
Ympäristöministeriön lausunnossa kaavaehdotusta on
tarkasteltu
valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) ja muiden ympäristöministeriön toimialaa koskevien
merkitykseltään valtakunnallisten asioiden sekä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) ja
maakuntakaavansisältövaatimustennäkökulmasta.
Alue- ja yhdyskuntarakenneja liikenne
Vaihemaakuntakaavassa
esitetyt ratkaisut alue- ja yhdyskuntarakenteenosalta liittyvät kaavassa
osoitettuun kiertotaloutta palvelevaanjätteenkäsittelyalueeseenHollolan Kehätiellä, joka edistää
kiertotalouden kehittymistä sekä vahvistaaalueen kilpailukykyä,materiaali- ja energiatehokkuutta,
mahdollistaauusia biotalouden ratkaisujasekäuusien työpaikkojensyntymisen.Materiaalien kierto
tehostuu ja päästäänlähemmäksijätteetöntä ja hiilineutraaliayhteiskuntaa.Nyt lausunnollaolevassa
vaihemaakuntakaavassa
esitetty jätteenkäsittelyalueensijoittuminen hyödyntää olemassaolevaa
yhdyskuntarakennetta.Kierrätyspuistoalueei ole esteenä asunnontuotannonkehittymiselle, sillä
alue ei sijoitu taajama-alueilletai suunnitelluilleasuinalueilletai niiden läheisyyteen.Ympäristöministeriö pitää sijaintiratkaisuaperusteltuna.
Kiertotaloutta palvelevajätteenkäsittelyalueenvaihemaakuntakaavassa
valittu sijainti on hyvin saavutettavissapäätieverkoltaja kuljetuskustannuksetsekäsiten kuljetusten aiheuttamat päästöt ovat
mahdollisimmanalhaiset.Sijainti olemassaolevan yhdyskuntarakenteenyhteydessäantaa edellytykset myös kestävienkulkutapojenhyödyntämiselle.Valtatien 12 uusi linjaus (Lahdeneteläinen kehätie) ja Nostavaneritasoliittymä ovat tärkein reitti uudelle jätteenkäsittelyalueelle.Kierrätyspuiston
toiminta lisää liikennettä valtatiellä, mutta suhteutettuna muun liikenteen määräänliikenteen lisäys
on vähäinen.
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Elinympäristön laatu
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) mukaan kestävän alueidenkäytön yhtenä tehtävänä on ennalta ehkäistä merkittäviä terveys- ja ympäristöhaittoja, turvata terveellinen ja turvallinen
elinympäristö sekä varautua sään ääri-ilmiöihin, tulviin ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Nyt esitetyssä vaihemaakuntakaavan ratkaisussa uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle ja varmistetaan tulvariskien hallinta sekä ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. Vaihemaakuntakaavan aineiston mukaan haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys. Ympäristöministeriö katsoo, että valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettu vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa asianmukaisesti huomioon.
Maisema ja rakennettu kulttuuriympäristö
Suunnitellun Hollolan kehätien jätteenkäsittelyalueen läheisyydessä on valtakunnallisesti merkittävää
rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009) nimeltään Vesalan, Nokkolan, Untilan ja Utulan kylien
viljelysmaisema-alueet. Lisäksi suunnittelualueen läheisyydessä, mutta suunnittelualueen ulkopuolella, sijaitsee myös maakunnallisesti arvokas Koivusillanjoki ympäristöineen. Vaihemaakuntakaavan ja
sen kanssa rinnakkain toteutetun YVA:n aineiston perusteella hankkeen toteuttaminen ei merkittävästi vaaranna valtakunnallisesti merkittäviä arvoja ja muinaisjäännökset on huomioitu kohdealueen
rajauksessa. Jätteenkäsittelyalueen sijoittamisessa on rajattu pois valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristö- ja maisema-alueet. Ympäristöministeriö katsoo, että suunniteltu kaavaratkaisu ei
vaaranna maakunnan kulttuuriympäristön tai maiseman valtakunnallisia arvoalueita.
Luonnonarvot
Ympäristöministeriö lausuu vaihemaakuntakaavasta merkitykseltään valtakunnallisten asioiden
kannalta. Näin ollen luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden säilyminen on huomioitu vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa suoja-aluein sekä lajien ja ekologisten yhteyksien suojelu- ja säilyttämistarve huomioon ottaen. Jätteenkäsittelyalueen sijainnilla ei ole vaikutuksia maakunnalliseen tai seudulliseen virkistysalueiden riittävyyteen. Jätteenkäsittelyalueen luonnonvaroja, kuten
suuria maa- ja kalliokiviainesmääriä on tarkoitus hyödyntää alueen rakentamisessa ja vähentää siten luonnonkiviainesten otto- ja kuljetustarvetta alueen ulkopuolelta. Ympäristöministeriö on myös
huomioinut, että nyt lausunnolla olevan vaihemaakuntakaavan vaikutusten arvioinnit ja sijaintipaikkojen vertailut perustuvat huolelliseen työhön.
Lopuksi
Ympäristöministeriö katsoo, että Päijät-Hämeen kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen
(Lahden seudun kierrätyspuisto) vaihemaakuntakaavaehdotuksen ratkaisu täyttää maakuntakaavalle
maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt sisältövaatimukset valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja muiden ympäristöministeriön toimialaan liittyvien merkitykseltään valtakunnallisten asioiden
näkökulmasta.
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