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Maakuntavaltuusto 28.01.2021 § 7

Maakuntahallitus 11.1.2021 § 5

Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaava on edennyt hy väk sy-
mis vai hee seen ja maakuntakaavaehdotus on viimeistelty maakuntavaltuuston hy-
väk sy mis kä sit te lyä varten.

Vaihemaakuntakaava sisältää kaavakartan, merkinnät ja määräykset sekä kaa va-
se los tuk sen. 11.1.2021 päivätyt kaava-asiakirjat ovat asialistan liitteenä.

Alustavasta kaavaehdotuksesta saatujen viranomaislausuntojen pohjalta kaavan
jät teen kä sit te ly alu een suunnittelumääräystä täydennettiin ja ohjeellisen tieyhteyden
kaa va mer kin lisättiin suunnittelumääräys. Kaavaselostusta täydennettiin vai ku tus-
ten arvioinnin osalta. Kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon jälkeen kaa va-asia-
kir joi hin on tehty vain pieniä tarkistuksia. Kaavan pohjakartta päivitettiin ja sitä ra-
jat tiin pienemmäksi. Aiemmin pohjakarttana oli voimassa oleva maakuntakaava
him men net ty nä ja kartta käsitti koko maakunnan alueen. Nyt hyväksyttävänä ole-
vas sa kaavassa pohjakarttana on harmaasävyinen peruskartta. Kaa va se los tuk-
seen tarkistettiin ehdotusvaiheen kuvaus, lausuntokierros, yleisötilaisuus ja muis tu-
tuk si na saatu palaute. Lisäksi siihen täydennettiin kuvaus jatkosuunnittelun yh tey-
des sä laadittavaksi tulevasta saukkoselvityksestä.

Vaihemaakuntakaavakartta sekä merkinnät ja määräykset ovat oikeusvaikutteiset.
Kaa va se los tus täydentää kaavakarttaa, siihen kuuluvia merkintöjä ja määräyksiä
se kä antaa taustatietoja vaihemaakuntakaavan ratkaisuista.

Valtuuston käsittely ja kaava-asiakirjoista mahdollisesti löytyvät kirjoitusvirheet tai
vas taa vat pienet tarkistukset edellyttävät vielä kaava-asiakirjojen päivittämistä. Ai-
na kin kaavakartan nimiö ja kaavaselostus on korjattava maakuntavaltuuston kä sit-
te lyn mukaisesti.

Aluesuunnittelujohtaja Niina Ahlfors esittelee Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen
vai he maa kun ta kaa van ehdotusta maakuntahallituksen ja -valtuuston
kokouksessa.

Asian on valmistellut aluesuunnittelujohtaja Niina Ahlfors, puh. 040 531 7628.

Maakuntajohtaja:

Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Päi jät-Hä-
meen jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavan ehdotuksen ja valtuuttaa liiton
te ke mään tarvittaessa vähäisiä teknisluonteisia korjauksia kaava-asiakirjoihin.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Maakuntahallitus:

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Päijät-Hämeen
jät teen kä sit te ly alu een vaihemaakuntakaavan ehdotuksen ja valtuuttaa liiton te ke-
mään tarvittaessa vähäisiä teknisluonteisia korjauksia kaava-asiakirjoihin.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

__________________________________________________________________________________________

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi viran puolesta:

Lahdessa  5.2.2021

Pöytäkirjanpitäjä   hallintojohtaja Jari Paakkunainen

__________________________________________________________________________________________


