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Hollolan ensimmäinen, koko kunnan kattava strateginen yleiskaava on 
laadittu edellisellä valtuustokaudella ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 
3.4.2017. Nyt laadittavan Strategisen yleiskaavan päivittämisen 
keskeisimpinä tavoitteina on huomioida ekologiset yhteydet- ja 
viherverkostot sekä kulttuuriympäristö nykyistä kaavaa kattavammin. 
Lisäksi on tehty päivityksiä mm. kaupan ja liikenteen asiakokonaisuuksiin.

ELY-keskus on valmisteluvaiheen lausunnossaan 6.7.2020 kiinnittänyt 
huomiota ekologisten verkostojen merkintätapaan, kaavakartan 
kulttuuriympäristökohteiden yhdistämiseen ja niiden taustatietoihin, kaupan 
ohjaukseen, Miekkiöön ja Vesikansaan esitettyjen kaavaratkaisujen 
perusteluihin, maakuntakaavatilanteeseen, liikenneverkon esittämistapaan 
ja liikenteen kulkumuotoihin sekä vaikutusten arviointiin.

Kaavaehdotuksen valmistelussa on pääosin otettu huomioon 
lausunnossamme esitetyt asiat. ELY-keskus esittää kaava-asiakirjoihin 
vielä seuraavia tarkistuksia.

Ekologiset yhteydet ja viherverkosto 

Luonnosvaiheen jälkeen kaavakartalla 2/5 Luonto on osoitettu 
aluemerkinnöistä suojelualueiden ja pienialaisten luontokohteiden ohella 
myös yhtenäiset laajat metsätalousalueet (luonnon ydinalueet). ELY-
keskuksen näkemyksen mukaan tämä korostaa viheralueiden ja -
yhteyksien verkostomaisuutta ja kaavan strategista luonnetta hyvin. ELY-
keskus esittää vähäisenä tarkistuksena, että yhtenäisten laajojen 
metsätalousalueiden suunnittelumääräykseen tai kaavamerkintään 
täydennetään niiden merkitys ekologisten yhteyksien säilymisessä. 

Kierrätyspuisto / jätteenkäsittelyalue

Luonnosvaiheen lausunnossaan ELY-keskus on esittänyt, että uuden
maankäytön osalta tulee varmistaa, että jätteenkäsittelyalueen ja
asutuksen välille jää riittävä etäisyys. Vaihemaakuntakaavan valmistelun 
edetessä ja mahdollisesti voimaan tultua on hyvä vielä varmistaa 
yleiskaavan yhteensopivuus maakuntakaavan kanssa. Yleiskaava ei voi 
olla maakuntakaavan vastainen tai vaikeuttaa sen toteuttamista.

katariina.tuloisela
Tekstiruutu
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Liikenne

Tiestöä koskeviin kaavamerkintöihin on tehty luonnosvaiheen 
lausunnossamme esitetyt muutokset ja kaavan liikenteellisten vaikutusten 
arviointia on täydennetty liikennemalliin perustuvalla liikenneselvityksellä. 
Kaupantoimintojen sijoittuminen vt 12 eritasoliittymien yhteyteen korostaa 
turvallisten ja sujuvien liikenneratkaisujen merkitystä alueiden 
jatkosuunnittelussa, paikallisen ja pitkämatkaisen liikenteen 
yhteensovittamista sekä alueiden saavutettavuutta myös kestävillä 
kulkumuodoilla. ELY-keskus esittää kaavamääräyksen täydentämistä 
edellä esitetyllä. Kaavaselostuksen osalta ELY-keskus huomauttaa, että 
valtatie 12 eli Lahden eteläinen kehätie on otettu liikenteelle käyttöön 
joulukuun alussa. Muuttunut tieverkollinen tilanne on syytä päivittää myös 
kaavaselostuksen.

Kaupan sijoittumisen ohjaus.

Kaavaehdotukseen on tarkennettu kaupan enimmäismääriä 
maakuntakaavan mahdollistamilla vähittäiskaupan suuryksiköiden alueilla. 
Maakuntakaavan tavoitteeseen nähden erikoistavarakaupan määrä 
suhteessa ns. paljon tilaa vaativaan kauppaan vaikuttaa paikoin suurelta. 
Kaupan selvityksessä ja kaavaselostuksessa todetaan, että keskustan 
ulkopuolisten kaupan alueiden (Riihimäentien ja Nostavantien varret, 
Kukonkoivu) tulee profiloitua niin, että ne vahvistavat Lahden seudun 
kaupallista rakennetta, eivätkä kilpaile keskenään. Maankäytön 
suunnittelussa kaupan palvelujen kehittämistä on ajateltava 
kokonaisuutena, jossa eri alueiden kaupan palvelut täydentävät toisiaan.

Kaavaselostuksessa tai sen liitteenä ei esitetä kaavaratkaisuun perustuvaa 
kaupan vaikutusten arviointia, jonka perusteella olisi arvioitavissa, että 
esitetty kaupan ratkaisu vahvistaa kunnan, Lahden seudun ja maakunnan 
kaupallista rakennetta. Kaavaratkaisu jää kaupan osalta osin 
perustelemattomaksi. ELY-keskus pitää edelleen yleiskaavan 
ohjaustarkoituksen kannalta ongelmallisena ajatusta, jolla kaupan 
kehittämisen kokonaisuuden hallinta siirretään yleiskaavan sijaan 
yksittäisten asemakaavojen varaan, tai ostovoiman riittävyyden arviointi 
rakennuslupavaiheeseen. 

Kaavaselostus

Yleiskaavan suhdetta maakuntakaavaan esitetään arvioitavaksi ja 
perusteltavaksi tarkemmin vähittäiskaupan tavoitteiden ja määrittelyn 
osalta sekä asutuksen osalta suhteessa Nostavan elinkeinoalueiden 
kehittämisen tavoitteisiin. Eroavuudet maakuntakaavasta tulee perustella. 
Eroavuuksien edellytysten arvioinnissa on suositeltavaa hyödyntää YM:n 
MRL opasta 7 Maakuntakaavan oikeusvaikutukset.

Lopuksi

Yleiskaavoituksen ajantasaisuus
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Hollolan tapa ns. rullaavasta yleiskaavoituksesta vastaa hyvin MRL:n 
velvoittamaan kaavoituksen ajantasaisuuteen. Aikatauluun sidotun 
rullaavan, strategisen ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan yleisenä 
haasteena on samanaikainen keskeneräisyyden ja yleiskaavan MRL:n 
mukaisuuden hallinta. Tämän kierroksen keskeisistä teemoista 
kulttuuriympäristö päivitettävine selvityksineen tullee täydentymään 
seuraavalla kaavakierroksella. ELY-keskuksen esittämä hulevesien 
hallinnan strategia ja sen liittäminen strategiseen yleiskaavaan on 
vastineen mukaan tarkoitus tehdä jatkossa. 

Kaavan digitalisointi ja esitystavan jatkuva kehittäminen vastaa hyvin myös 
yleisiin kaavoituksen kehittämisen tavoitteisiin.

Kestävä kehitys ja ilmastonmuutos

Kaavatyön lähtökohdaksi on hienolla ja kunnianhimoisella tavalla otettu 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 2030. Hollolan kunnan tapa lähestyä
yhdyskuntarakennetta ja sen kehittämistä strategisena kunnan
kehittämisen kysymyksenä luo hyvän pohjan kestävälle 
yhdyskuntarakenteelle ja elämälle. 

Lausunnon valmisteluun ovat osallistuneet ympäristöasiantuntija Kirsi
Lehtinen ja maankäytön asiantuntija Anna-Kaisa Ahtiainen (liikenne).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä
asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt johtava alueidenkäytön
asiantuntija Annu Tulonen ja ratkaissut yksikön päällikön sijainen Sinikka 
Koikkalainen.

Tiedoksi Lahden museot / Päijät-Hämeen aluevastuumuseo, tutkija Reetta 
Nousiainen
Päijät-Hämeen liitto, erityisasiantuntija Tanja Gangsö



Tämä asiakirja HAMELY/1554/2019 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument HAMELY/1554/2019  har 
godkänts elektroniskt

Esittelijä Tulonen Annu 22.12.2020 09:42

Ratkaisija Koikkalainen Sinikka 22.12.2020 09:45
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Lausuntopyyntö 17.11.2020 
 
Hollolan strateginen yleiskaava 2020, ehdotusvaihe 
 

Hollolan koko kuntaa koskevan strategisen yleiskaavan, Strateginen yleiskaava 
2020, valmistelu on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kaavaratkaisun perustana on 
valtuuston keväällä 2017 hyväksymä ja myöhemmin lainvoiman saanut 
strateginen yleiskaava. Hollolan strateginen yleiskaava koostuu 
oikeusvaikutteisista kaavakartoista sekä niihin liittyvistä merkinnöistä ja 
määräyksistä. Kaavan pääkarttaa, jossa esitetään kunnan rakenteelliset 
tavoitteet, täydentämään on laadittu teemakartat. Teemakartat antavat lisätietoa 
kaavaratkaisuun ja täydentävät pääkarttaa ympäristöä koskevilla suunnitteluun 
vaikuttavilla yksityiskohtaisemmilla tiedoilla. Pääkaavakartan ruutumaisella 
esitystavalla pyritään strategisen otteen ja yleispiirteisyyden säilymiseen. 
Teemakartat ovat luonto (2/5), kulttuuriympäristö ja maisema (3/5), vesitalous 
(4/5) ja ympäristövaikutuksia aiheuttavat toiminnot (5/5). Kaavaehdotuksen 
valmisteluun liittyvässä kaavaselostuksessa on tarkemmin kuvattu 
kaavaratkaisut ja niiden perusteet. Strategisen yleiskaavan tavoitevuosi on 2050. 

  
Hollolan kunta pyytää Lahden kaupungilta lausuntoa strategisen yleiskaavan 
2020 luonnoksesta. Lausuntoa pyydetään 21.12.2020 mennessä. Lahden 
kaupunki on pyytänyt lausunnon antamiseen lisäaikaa 4.1.2021 asti.  
  

Lausunto  
Lahden kaupungin maankäyttö ja aluehankkeet esittää lausuntonaan seuraavaa: 
  
Maakunnallisesti merkittävän Nostavan TP-alue tulee kaavassa osoittaa riittävän 
laajana aluevarauksena, jotta alueella on riittävästi tilaa seudullisten 
ratapihatoimintojen järjestämiseen. Tavaraliikenneterminaalin merkitystä on 
syytä vielä korostaa täsmällisemmin kaavamääräyksessä.   
 
Lahden kaupunki on edelleen sitä mieltä, että maakunnallisesti merkittävien 
Nostavan logistiikka-alueen ja Kehätien uuden kierrätyspuistoalueen 
toteuttamismahdollisuuksia ei tule heikentää tuomalla asutusta liian lähelle em. 
kohteita. Yleiskaavassa ei tämän vuoksi tule osoittaa pientalotaajaman 
laajentamista länteen Nostavalla.  
 
Ehdotusvaiheessa kaikkiin kehätien liittymiin on osoitettu seudullisia 
suuryksiköitä tai myymäläkeskittymiä. Tämä on suuri muutos luonnosvaiheeseen 
ja herättää huolta ostovoiman riittävyydestä kaikille alueille ja saa pohtimaan 
heikentävätkö uudet alueet Salpakankaan kaupallisten palveluiden edellytyksiä. 
Kaavaratkaisulle kaipaa perusteluja ja vaikutusten riittävää arviointia.  
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Hollolan taajamarakenne jatkaa Pirttiharjun kohdalla nauhamaisesti Lahden 
taajamarakennetta. Uusien taajama-aluevarauksille tulee kuitenkin osoittaa 
riittävästi virkistysaluevarauksia ja huolehtia riittävistä ulkoilureitistöistä. 
Okeroisissa Lahden ja Hollolan raja-alueelle ei ole osoitettu minkäänlaisia 
aluevarauksia. Tämän kaavaratkaisun tausta kiinnostaa. 
 
Lahden näkökulmasta Salpausselkä on niin merkityksellinen, että se ansaitsee 
oman strategisen kaavamerkinnän, joka korostaa sen monipuolisia 
erityispiirteitä.  
 
Kaavakarttojen luettavuuden näkökulmasta ratkaisu, jossa kaavamerkinnät ja 
määräykset on esitetty luonnosvaiheen tapaan suoraan kaavakartan yhteydessä, 
on parempi.  

  
 
 
 Lahden kaupunki 
 
 
 
 Johanna Sääksniemi 
 yleiskaava-arkkitehti 
 Puh. 050 518 4445 
 johanna.saaksniemi@lahti.fi 
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Lausuntopyyntö 16.11.2020

Hollolan strateginen yleiskaava 2020, ehdotus

Kiitämme yhteydenotosta.

Lausuimme yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 18.12.2019 ja
luonnoksesta 24.6.2020.

Hollolan alueelle sijoittuu Fingridin 400+110 kV Hikiä - Orimattila -voimajohto, joka on
tällä hetkellä 110 kV käytössä. Teknisenä korjauksena kyseisen voimajohdon merkinnän
voisi muuttaa merkinnästä ohjeellinen voimalinja merkintään voimalinja.

Fingridillä ei ole muuten kommentoivaa kaavaehdotuksen materiaaliin liittyen.

Tätä kaavoitusasiaa Fingrid Oyj:ssä hoitaa Mika Penttilä puh. 030 395 5230.

Fingrid Oyj:n voimajohdot ovat maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 22 § tarkoittamia
voimajohtoja. Muiden kuin Fingrid Oyj:n omistamien voimajohtojen osalta teidän tulee
pyytää erillinen lausunto voimajohtojen omistajalta.

Yleis- ja asemakaavat, joissa on Fingrid Oyj:n voimajohtoja tai muita toimintoja,
pyydämme lähettämään lausunnolle mieluiten sähköisenä osoitteeseen
kirjaamo@fingrid.fi tai kirjallisena osoitteella Fingrid Oyj, Maankäyttö ja ympäristö, PL
530, 00101 HELSINKI.

Ystävällisin terveisin

Fingrid Oyj
Maankäyttö ja ympäristö

Mika Penttilä
vanhempi asiantuntija
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ehdotusvaiheeseen.
Tämä lähetys korvaa aikaisemman lähetyksen.
Täydennetty kohta 2.4. viherasiat (Kuva 15; Rambollin raportista)
Lisätty kohta 2.5 Liikennejärjestelyt (kuva 16)
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Toivomme, että lausunto huomioidaan, kun päätöksiä kunnassa tehdään.

Ystävällisin terveisin

Leila Aspola
Kartanon Omakotiyhdistyksen pj.
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Asia: Lausunto Hollolan Strateginen yleiskaava 2020, ehdotusvaihe 
 
 
Kartanon omakotiyhdistys vastustaa edelleen kierrätyspuiston sijoittamista Aikkalaan. 
 
Kartanon omakotiyhdistys ry kiittää mahdollisuudesta lausua muistutuksensa Hollolan kunnan strategisen 
yleiskaavan 2020 ehdotusvaiheesta. 
 Kartanon omakotiyhdistyksen tavoitteena on edistää Kartanon omakotialueella asuvien omakoti- ja pien-
kiinteistöjen omistajien tai haltijoiden ja heidän perheenjäsentensä yhteistoimintaa ja alueellista yhteenkuulu-
vuuden tunnetta. Yhdistys voi myös edesauttaa jäsenistönsä etuja olemalla yhteydessä päätöksentekijöihin 
sekä viranomaisiin esim. kaavoitus-, ympäristönsuojelu- ja katujen kunnossapitoasioissa. Toimintaa ohjaa 
vuosikokouksessa tehty toimintasuunnitelma. Yhdistyksen toiminta kattaa Kartanon alueen ja Perhoslehdon 
itäosan. 
 Kartanon omakotiyhdistys vastustaa edelleen kehätie -kierrätyspuiston sijaintipaikkaa. Mitkään uudet 
rajaukset, joita yleiskaavan 2020 kaavaselostuksen selvitysaluetta koskevassa kaavamääräyksessä (s. 45) 
sanotaan, eivät muuta tilannetta. Kehätie -kohde on aivan liian lähellä asutusta. Hollolalaiset eivät halua yötä 
päivää jyräävää rekkaliikennettä kotinurkilleen eikä sitä, että luonnon monimuotoisuuden ydinalue ja 
kulttuuriympäristö tuhotaan. 
 

Lahden seudun kierrätyspuiston valmistelussa on unohdettu kokonaan suun-
nitellun kierrätyspuiston välittömässä läheisyydessä sijaitsevan Salpakankaan 
12000 asukasta. Kehätie -kohteen aiheuttamia sosiaalisia vaikutuksia ei valmis-
telussa ole käsitelty ollenkaan.  
 

Lisäksi valmistelussa kehätie -kohteelle on tehty kaatopaikkavaraus vastoin 
maankäyttö- ja rakennuslakia. Niin ikään sijaintipaikkaselvitys (Sito, 8.12.2017) 
on tehty vastoin maankäyttö- ja rakennuslakia sekä vastoin YVA-lakia ja YVA- 
asetusta. 
 

Vaihemaakuntakaavan ja Hollolan strategisen yleiskaavan päivityksen 2020 
esityöt on tehty lainvastaisesti. Tämän takia prosessi on keskeytettävä heti 
veronmaksajien rahojen säästämiseksi. 
 

Kaava-asiakirjoihin/karttoihin kohdistuvat muistutukset ovat sivulla 41. 
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6. Jätekasapalot: Enerkon ja Dlelete Tampereella 
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Tiivistelmä 
 Vaihemaakuntakaavaehdotus ohjaa Hollolan strategista yleiskaavaa 2020 kierrätyspuistohankkeen (selv-
merkintä) osalta. Ehdotuksessa on unohdettu kokonaan Salpakankaan 12000 asukasta. Kehätie -kohteen 
aiheuttamia sosiaalisia vaikutuksia ei käsitellä vaihemaakuntakaavaehdotuksessa ollenkaan. 
 Kiertotalous -sana esiintyy vaihemaakuntakaavan kaavaselostuksessa yli 120 kertaa. Kuitenkaan 
maakuntakaavassa 2014 ja Hollolan strategisessa yleiskaavassa 2017 kiertotalous -sanaa ei käytetty, koska 
hollolalaiset haluttiin pitää tietämättöminä kiertotalouteen liittyvistä luonnonvaralogistiikan kohdealueista 
(llk). 
 Vaihemaakuntakaavassa esitetty Maakuntakaavan eteneminen, vuorovaikutus ja tiedottaminen kuvaus on 
täysin vastoin tositapahtumia. Siinä ei mainita Nastolan kierrätyspuistohankkeen kaatumista rajuun asukas-
vastustukseen. Niinpä etsittiin uusia kohteita, joissa ei ollut asukasvastustusta. Aikkalan llk2-alue oli 
poliitikkojen tarkoitukseen sopiva. Sillä ei ollut asukasvastustusta, koska hollolalaiset pidettiin pimennossa 
koko hankkeesta, ja rakennettava Lahden eteläinen kehätie ratkaisi logistiikan. 
 Kaavaehdotuksissa (vaihemaakuntakaava- ja yleiskaava 2020) ei ole mainintaa Hollolan kunnan ja Päijät-
Hämeen liiton (liitto) kaava- ja paikannimiharhautuksin tehdyistä Aikkalan llk2-alueen maakuntakaa-
voituksesta eikä Hollolan yleiskaavan kierrätyspuistovarauksesta, joka tehtiin vastoin maankäyttö- ja raken-
nuslakia. Liitto ei Hollolan yleiskaavalausunnoissaan mainitse kiertotaloutta, kierrätyspuistoa, jätteen-
käsittelyä eikä Aikkalan llk2-aluetta. Liitto ei vaatinut Hollola käyttämään kaava-asiakirjoissa Aikkala -nimeä, 
vaan salli Hollolan käyttää kaikissa kaava-asiakirjoissaan eri paikannimeä. Liitto ei samaan aikaan sallinut 
Nastolan Montari - kohteen nimen vaihtamista Kirkonkyläksi. Nimiharhautusten avulla Aikkalan kohde sai 
maakuntakaavaan ja yleiskaavaan halutut merkinnät ilman muistutuksia ja valituksia.  
 Keväällä 2017 liitto järjesti aloitettavaan vaihemaakuntakaavaan kuuluvan sijaintipaikkaselvityksen 
sellaiseksi, että Hollolan kehätie -kohde tuli ykköseksi. Muun muassa ylimitoitettu pinta-ala (287 ha), kuolleen 
Nostavan logistiikkakeskuksen synergiaedut ja kaavallinen valmius (ja ei asukasvastustusta) toivat lisäpisteitä. 
Montari ja Kirviä otettiin mukaan, jotta saatiin lähellä asutusta olevia kohteita mukaan. Selvityksessä 
asuintalojen määrän (ei asukkaiden lukumäärään) perustuva asukkaiden laskentamenetelmä syrji kehätie -
kohdetta. Sijaintipaikka-selvityksessä oli selvää taktikointia, jotta Hollolan kehätie kohde saatiin ykköseksi. 
 Syksyn 2017 vaihemaakuntakaavatyöhön liittyvä sijaintipaikkaselvityksen vuorovaikutus tehtiin vastoin 
maankäyttö- ja rakennuslakia. Se syrji räikeästi hollolalaisia, esim. ensimmäisestä asukastilaisuudesta eikä 
asukaskyselystä tiedotettu lainkaan hollolalaisia kuuluttamalla asiasta Hollolan Sanomissa. Liitto koordinoi 
lehdistöä tarkasti. Seutu4 uutisoi neljän palstan ja sijaintipaikkojen kartan kanssa Nastolassa ja Orimattilassa, 
jossa kierrätyspuisto tunnettiin yli 2,5 vuoden ajalta, kun taas Hollolassa, jossa ei tiedetty kierrätyspuistosta 
/kaatopaikasta mitään, yhden palstan kartattomalla artikkelilla. 
 Asian selvitessä hollolalaisille avattiin kierrätyspuiston sijaintipaikkaa vastustava adressi. Hollola kiisti 
kierrätyspuisto -sivuillaan ja Seutu4-lehdessä tehneensä kehätie -kohteelle kaatopaikkavarausta. Kunnan 
mukaan Aikkalan maanvastaanottoalue on maakuntakaavan 2014 llk2-alue. Väitteensä tueksi kunta laati 
eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan menneeseen selvitykseen oman, oikeasta maakuntakaavakartasta 
poikkeavan maakuntakaavaotteen.  
 Liitto yhtäältä kertoo sijaintipaikkaselvityksen olleen osa maakuntakaavatyötä, siis maankäyttö- ja 
rakennuslain säädösten sitova ja toisaalta sanoo, ettei sijaintipaikkaselvitystä sido mitkään lait ja asetukset. 
Tässä on selvä ristiriita. Niin ikään selvityksen yhdelle kohteelle, kehätielle, on tehty kierrätyspuistovaraus 
Hollolan yleiskaavaan vastoin maankäyttö- ja rakennuslakia. On outoa, kuinka YVA-menetelmän 
yhteysviranomainen totesi, että sijaintipaikkaselvitys täyttää YVA-lain ja YVA-asetuksen vaatimukset.  
 Hollolan yleiskaavan 2017 kierrätyspuistovaraus on kolme kertaa yritetty turhaan saada lisättyä YVA-
aineistoon ja vaihemaakuntakaavaan. YVA-vastaava Päijät-Hämeen jätehuolto (PHJ) ei kuitenkaan ole sitä 
YVA-ohjelmaan eikä -selostukseen muistutuksista huolimatta ottanut. 
 Kuten edeltä voi todeta, vaihemaakuntakaavan ja Hollolan strategisen yleiskaavan 2020 (kierrätyspuisto-
hankkeen osalta) esityöt on tehty lainvastaisesti. Tämän takia prosessi on keskeytettävä välittömästi 
veronmaksajien rahojen säästämiseksi. 
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1. Hollolan strategisen yleiskaavan 2020 esityö kierrätyspuistohankkeen osalta 
 
Tässä kappaleessa Lahden seudun kierrätyspuistohankkeen tapahtumat vuosina 2014-2010 on esitetty aika-
janalla. Kuvasta voi seurata hankkeen kulkua ja siihen palataan kappaleen edetessä. Aluksi tarkastellaan kierrä-
tyspuistohankkeen taustaa ja alkukartoitusta. Sen jälkeen esitetään maankäyttö- ja rakennuslain vastainen 
kaatopaikkavarauksenteko Hollolan strategiseen yleiskaavaan 2017 kehätie -kohteelle. Seuraavaksi tarkas-
tellaan Siton tekemää sijaintipaikkaselvitystä ja erityisesti sen vuorovaikutusta. Sitten käsitellään Päijät-
Hämeen liiton toteuttamaa vuorovaikutusta kriittisesti arvostelleen henkilön mustamaalaus 
 Hollola kiistää tehneensä varausta kehätie -kohteelle, vaikka liitto ilmoittaa varauksen kahdessa viralli-
sessa asiakirjassaan, ohjausryhmän 1. muistiossa ja sijaintipaikkaselvityksessä. Hollola totuudesta poikkeava 
eduskunnan oikeusasiamiehelle toimitettu selvitys on sitten esillä. Lopuksi tuodaan esiin ristiriita, joka syntyy, 
kun maankäyttö- ja rakennuslain vastaisesti varauksen saanut kehätie -kohde otetaan mukaan YVA-
menetelmään. Kappale päättyy yhteenvetoon Päijät-Hämeen liiton ja Hollolan kunnan suhmuroinnista. 

 
1.1. Kierrätyspuistohankkeen taustaa 
 Vuonna 2010 aloitettuun Päijät-Hämeen maakuntakaavaan oli tarkoitus sisällyttää myös jätteenkäsittely-
alueita. Lahden seudun kierrätyspuistohankkeen tapahtumat on esitetty Kuvassa 1 aikajanalla vuosina 2014 - 
2020. Alkukartoitus tehtiin vuonna 2012 (WSP Finland, 2012). Keväällä 2015 maakuntakaavaehdotukseen 
asetettiin seitsemän luonnonvaralogistiikan kehittämisen (llk) -aluetta. Ehdotuksen kaavaselostuksen tekstin 
(s. 81) mukaan: ”llk-alueita voidaan kehittää luonnonvarojen, kuten energiapuun, maa-ainesten ja jätteiden, 
kuljetuksiin, lajitteluun, varastointiin, kierrätykseen ja jalostukseen liittyvää toimintaa varten.” Toisin sanoen 
ne ovat kierrätyspuisto- /kaatopaikka-alueita. Hollolan Aikkala (llk2) sijaitsee noin kilometrin lounaaseen 
Salpakankaan 12000 asukkaan asutus-keskuksesta. Hollola kertoi vuosien 2015 ja 2016 maakuntakaava-
lausunnoissaan sillä olevan Aikkalan llk2-alueen. 
 Maakuntakaavan 2014 ja Hollolan strategisen yleiskaavan 2017 hyväksymisprosessien aikaan keväästä 
2015 syksyyn 2017 saakka Päijät-Hämeen liitolla (liitto) ja Hollolan kunnalla (kunta) oli meneillään rinnak-
kainen Aikkalan -kierrätyspuiston piilohanke. (Aikkalan piilohanke, Kuva 1).  Nastolan laaja kierrätyspuiston 
asukasvastus oli sen synnyttänyt. Piti löytää asukasvastustuksesta vapaa llk-alue (=Aikkala).  
 
 Rinnakkainen Aikkalan kierrätyspuiston piilohanke käynnistyy keväällä 2015 

 
Nastolalaisten heti aloitettu kierrätyspuistohankkeen kova asukasvastustus käynnisti rinnakkaisen 
Aikkalan kierrätyspuiston piilohankkeen (Aikkalan piilohanke). Lahden eteläinen kehätie, joka ratkai-
sisi Aikkalan hankkeen liikenneratkaisut, oli ollut mukana liikennepoliittisessa selonteossa. Sen 
suunnittelu käynnistyi vuonna 2013. Vuoden 2015 alussa tien toteutumiseen uskottiin vahvasti.  
 Hollolan kunnalla on ollut 2000-luvun alusta lähtien suunnitteilla Nostavan logistiikkakeskus. Sen 
oli tarkoitus aloittaa toimintansa Vuosaaren sataman logistiikka-alueena vuonna 2008, mutta suun-
nitelma kariutui. Alueen toteutuminen on edelleen epävarmaa. Kunta kuitenkin varasi kustannuksia 
tuovan liittymän Nostavan logistiikkakeskusta varten Lahden eteläiseen kehätiehen, jonka aiesopimus 
allekirjoitettiin elokuussa 2015. Kierrätyspuisto toisi liittymään toimintaa.  
 Eräiden lähteiden mukaan Aikkalan alueen suurin maanomistaja olisi ollut aktiivinen tässä asiassa 
maakuntahallituksen päättäjien suuntaan. Aikkala sopi läheisen sijaintinsa ansiosta hyvin Lahden kau-
pungille. Liitto oli ottanut Aikkalan maakuntaavan materiaalin käsittelyterminaalien listalle jo vuonna 
2012. Kohde sopi kaikille osapuolille (Lahti, Hollola, liitto, suurin maanomistaja), eikä sillä ollut 
asukasvastustusta, ei Nastolan Sakari Meriluotoa eikä Liisa Ollilaa vastustamassa ja uusi tie ratkaisisi 
logistiikan. Päätös Hollolan Aikkala/kehätie -kierrätyspuistosta on tehty jo yli viisi vuotta sitten. 
”Hanketta leimaa asenne, että asia on etukäteen päätetty” todetaan eräässä vaihemaakuntakaavaan 
19.8.2020 annetussa lausunnossa. Aikkala- hankkeelle piti vain laatia menetelmä sen toteuttamiseksi. 
 

Tämän takia maakuntakaavassa 2014 ei puhuta kiertotaloudesta. Aikkalan piilohankkeen piti pysyä salassa. 
Salausta (Kuva 1 llk -alueet salattiin) kuvaa hyvin liiton maakuntakaavasta ja Hollolan yleiskaavasta 2017 
antamat tiedotteet/ lausunnot. Seutu4 ja liitto eivät mainitse neljässä maakuntakaavaa 2014 käsittelevässä 
artikkelissaan 

 
    15.4.2015, s. 7   http://www.e-pages.dk/hollolan/123/ 
    8.7.2015 s.7       http://www.e-pages.dk/hollolan/135/ 

16.12.2015 s. 9   http://www.e-pages.dk/hollolan/158/  
6.1.2016 s. 4       http://www.e-pages.dk/hollolan/161/  

 

kiertotaloutta, kierrätystä, jätteenkäsittelyä, eikä llk- eli kaatopaikka-alueita, vaikka ne olivat uusia ja 
mittavia asioita maakuntakaavassa ja vaikka lehti tiesi niiden olemassaolon.  



 

Kuva 1. Lahden seudun kierrätyspuistohankkeen tapahtumat aikajananalla. 

2014 2015 2016 2017 2018
l l l l l

Ehdotus 
17.1.–17.2.Llk-alueet

9.1.
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Hyv. 
2.12.Aikkalan
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2. Kehätie #1 
29.5.

Sito

4. Vuorovaikutu
Maankäyttö- ja rak.
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3.4.
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27.8. Luonnos 
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Rakenne-
malli 
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4.4.

Maak.hallitus
lausunto YVA

7.3.

Ramboll
22.8.

YVA-mene

5. Sito; vasto
silti YVA

7 llk -aluetta
13.4.

Hollolan
lausunnot 

Aikkalan llk2

4.5. –12.6. 
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EOAK 

5.3/21.6.
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10.8.

H
vastu
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Maakuntakaavan uutisointi –
Llk–alueet salattiin

Vaihemaaku
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Kesän 2016 (8 6. ja 13.7., 10. ja 17.8.) Seutu4 -lehtien artikkeleissa lausunnolle tulevasta/olevasta (1.8. - 2.9.) 
maakuntakaavasta 2014 aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen toteaa:  

 

 http://www.e-pages.dk/hollolan/187/ s. 21 
 http://www.e-pages.dk/orimattilan/188/ s. 3 

 http://www.e-pages.dk/paijat/192/ s. 3 
 http://www.e-pages.dk/nastola/193/ s. 3 

 

”Tekemisen painopisteessä on määritelty vastuullinen yhdyskuntarakenne. Ympäristöhäiriöitä tuot-
tavat toiminnot on myös tarkoitus perata tarkemmin. – Muilta osin kaavaan on tehty viranomaisten ja 
muitten syitten johdosta lähinnä päivityksiä. Päivitykset ovat käytännössä merkinneet sitä, että 
kaavaan on merkittävä tiettyjä asioita, kuten Natura-alueet ja luonnonsuojelualueet. Ne tulevat 
valtakunnan tasolta annettuina. Samoin kuin valtakunnallisesti arvokkaat maisemat, muinaismuistot 
ja kulttuuriarvot.” 
 

Missään artikkelissa ei mainita eikä selitetä kiertotalouteen liittyviä uusia ja asukkaiden kannalta merkittäviä 
llk - eli kaatopaikka-alueita, kierrätyspuistoa, kierrätystä, jätteenkäsittelyä eikä kiertotaloutta. Hollolan Sano-
mien artikkelin kartassa oli Salpakankaan koillispuolella oleva Hälvälä. Lounaispuolella oleva Aikkalan llk2-
alue ei siinä näkynyt. Seutu4 ei vaatinut edellä mainittujen asioiden lisäämistä, vaikka oli uutisoinut 1.5 vuotta 
Nastolan kierrätyspuisto/kaatopaikkahankkeesta. 
 Liitto ei mainitse kiertotaloutta, kierrätystä, jätteenkäsittelyä, Aikkalan llk2-aluetta, kierrätyspuistoa eikä 
sen varausta antamassaan neljässä (6.5.2015, 8.8.2016, 14.11.2016 ja 20.2.2017) Hollolan yleiskaava-
lausunnossa. Aikkalan piilohanke vaati edellä mainitun salailun ja tiedottamispuutteen.  
 Kuvassa 2 on lainvoimaisen maakuntakaavan 2014 (Hyväksytty 2.12.2016 ja lainvoimainen 14.5.2019) 
mukainen Aikkalan llk2-alue.  
 
 

 
 
https://paijat-hame.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a8160fa6c2714255bac8c07807256585 
 
 

Kuva 2. Aikkalan llk2-alue lainvoimaisessa maakuntakaavassa  
 
 
Maakuntakaavan kaavaselostuksessa llk-alueien toiminnaksi kerrotaan (s. 82): 

 

”Selvitysten pohjalta valitut alueet osoitetaan maakuntakaavassa luonnonvaralogistiikan kehittämisen 
kohdealue -merkinnällä, jollaista ei ole maakuntakaavoissa aiemmin käytetty. Alueita voidaan kehittää 
luonnonvarojen, kuten energiapuun, maa-ainesten ja jätteiden, kuljetuksiin, lajitteluun, varastointiin, 
kierrätykseen ja jalostukseen liittyvää toimintaa varten.” 

 

https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/02/maka2014_SELOSTUS_20190514.pdf 
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Hollola aloitti strategisen yleiskaavan 2017 (yleiskaava) laatimisen vuonna 2014. Rakenne- ja luonnosvaihei-
den aikana kunta järjesti kuulemistilaisuudet, ehdotusvaiheessa tilaisuuksia ei järjestetty. 
 Nastolan kierrätyspuistohanke tuli julki osayleiskaavassa syksyllä 2014. Hankkeelle tehtiin YVA-
arviointi, mutta hanke kaatui kovaan asukasvastustukseen. Nastolan kunta pyrki kesällä 2015 muuttamaan 
maakuntakaavaehdotuksen sikäläiset llk-alueet työpaikka-alueiksi (http://www.e-pages.dk/hollolan/141/, s. 4)  
 

Kuntalaisten ääni on kuulunut kohtuullisen hyvin Seutunelosten levikkialueen kunnissa. Nastolan 
kunnanhallitus veti viime tiistaina maakuntakaavalausunnossaan ruksit asukkaiden kaatopaikoiksi 
leimaamille Uudenkylän ja Montarin kierrätyspuistovarauksille. Syyksi kunnanhallituksen 
puheenjohtaja ilmoitti asukkaiden määrätietoisen vastustuksen järjestetyssä yleisötilaisuudessa. 
(Seutu4 19.8.2015) 

 
Katso myös Etelä-Suomen Sanomat ja Seutu4 -uutisointi Liite 1. 
 
Vaihemaakuntakaava (s. 21), johon Hollolan yleiskaavan 2020 kierrätyspuistohanke perustuu, ei kerro 
asukasvastustuksesta vaan vääristelee tosiasioita  

 
#YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toiminut Hämeen ELY-keskus piti aluevaihtoehtoja ympä-
ristövaikutustensa puolesta toteutettavina Kirviän laajennusaluetta lukuun ottamatta. Kierrätys-
puistohanke herätti erittäin vilkasta keskustelua asukkaiden keskuudessa. Nastolan YVA-menette-
lyn jälkeen päätettiin käynnistää sijaintipaikkatarkastelu laajemmalta alueelta.” 

 
Maakuntahallituksen lahtelaispoliitikot huolestuivat keväällä 2016 kierrätyspuiston saamasta vastustuksesta: 
”Kierrätysliiketoiminnan kasvun kannalta on tärkeää, että alan maine pysyy hyvänä Lahden seudulla. Tästä 
syystä asukkaiden voimakas kielteinen palaute Nastolan kierrätyspuiston aluevaihtoehtoja kohtaan on syytä 
ottaa vakavasti.” (YVA-lausunto). Olisiko joku toinen vailla asukasvastustusta oleva llk -alue sopiva kierrä-
tyspuistolle? Hollolan Aikkala oli ollut kuvioissa jo vuodesta 2012 lähtien. 
 Nastolan kaatopaikan saama asukasvastustus esti kierrätyspuiston käsittelyn maakuntakaavassa 2014. 
Asukasvastustusta voi mitata alueen kaavoituksessa (maakunta- ja yleiskaava) saadulla muistutus- ja valitus-
määrillä. Aikkalan llk2-alue oli poliitikkojen tarkoitukseen sopiva. Sillä ei ollut asukasvastustusta, koska 
hollolalaiset eivät tienneet koko hankkeesta, ja rakennettava Lahden eteläinen kehätie ratkaisi logistiikan. 
 Toteutuakseen Aikkala -piilohankkeen piti pysyä ”puhtaana” vastustuksesta maakuntakaavassa 2014 ja 
Hollolan yleiskaavassa. Lisäksi se tuli saada ykköseksi sijaintipaikkaselvityksessä (Sito, 2017c) ja sen 
yhteydessä toteutettavassa vuorovaikutuksessa = asukaskyselyssä. Näyttää siltä, että Lahti valjasti hankkeen 
vetämiseen Päijät-Hämeen liiton (liitto) viranhaltijat. 
  
1.2. Kierrätyspuiston sijaintipaikkojen alkukartoitus 
 Lahti teetti Seudullisen kierrätyspuiston sijaintipaikkojen alkukartoituksen kesällä 2016 (Ramboll, 
https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/02/Lahden-kaupunki-kierr%C3%A4tyspuisto-21-10-2016.pdf). Hollola antoi sii-
hen kaksi aluetta: Okeroisen ja Rappukallion. Aikkalan llk2-alue on osin (n. 45 ha) päällekkäin Okeroinen -
alueen kanssa. Aikkalaan tehty kaatopaikkavaraus pätee näin myös kierrätyspuisto -kohteen alueella. Kunnalta 
ei löydy viranhaltijoiden päätöstä alueiden valtuutuksesta. Lahti lienee saanut valtuudet hollolalaispoliitikoilta. 
 Liitto ja media vähättelivät Aikkalan llk2-aluetta (78 ha), vaikka se on laajempi kuin Lahden nykyinen 
Kujalan jätekeskus (70 ha), toivat muita alueita esiin tai jättivät llk-alueet mainitsematta. Aikkala liitetään 
myös harhauttavasti maa-ainesten kierrätykseen. Alla on lainaus ESS:sta: 
 

 ”Hollolasta mukana on kaksi aluetta, jotka ovat Aikkala ja Tuohijärvenkallio. Tulevan eteläisen 
kehätien tuntumassa sijaitsevaa Aikkalaa on suunniteltu maa-ainesten kierrätykseen. - Alue ei ole 
laajuudeltaan mitenkään valtava, Ojanen toteaa.” Tuohijärvenkallion alue sijaitsee vanhan Helsin-
gintien varressa. Haittapuoli on, että alueelta pitäisi louhia paljon maa-ainesta. Ojasen mielestä 
potentiaalisin vaihtoehto on Viljaniemen moottoritieliittymän ympäristö Orimattilassa. - Valtatien 
molemmin puolin on potentiaalinen alue. Sitä pitäisi tarkemmin selvittää. Alueella voitaisiin 
ratkaista Uudenmaan luonnonvarojen kierrätykseen liittyviä haasteita.” (ESS 24.5.2016).  
 

 Kuten edellä todettiin liitto ja Seutu4 eivät mainitse vuosien 2015-2016 kahdeksassa maakuntakaavaa 
2014 käsittelevässä artikkelissaan kiertotaloutta, kierrätystä, jätteenkäsittelyä, llk- eli kaatopaikka-alueita eikä 
Aikkalan llk2-aluetta, vaikka ne olivat uusia ja mittavia asioita maakuntakaavassa ja vaikka lehti tiesi niiden 
olemassaolon. ESS ja Seutu4 uutisoivat aktiivisesti Nastolan kierrätyspuisto/ kaatopaikka-asiasta jo 
tammikuusta 2015 lähtien (Liite 1). 
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 Syksyllä hankkeen vetovastuu siirtyi liittoon silloiselle erityisasiantuntijalle, väyläviraston ylitarkastajalle 
Tapio Ojaselle. Itse asiassa tuolloin alkoi myös vaihemaakuntakaavatyö (katso sivun 5 Kuva 1, 
katkoviivaosa), koska sijaintipaikkaselvitys on liiton mukaan osa maakuntakaavatyötä (Liite 5, s. 2). 
Virallisesti vaihemaakuntakaavatyö alkoi maakuntavaltuuston päätöksellä vasta kesäkuussa 2018.  
 Salailun ja tiedottamispuutteiden takia maakuntakaavaehdotuksiin ei tullut vuosina 2015 ja 2016 
Aikkalan llk2-alueesta muistutuksia toisin kuin muiden kuntien llk -alueista. Marraskuussa 2016 liitto ilmoitti 
kahdeksalle nastolalaiselle muistutuksen tehneelle (ja jopa 1500 adressin allekirjoittaneelle) (P-H maakunta-
valtuusto, 2016, ss. 87-100). Muutama nastolalainen halusi vaihtaa Montari -nimen Kirkonkyläksi  

 

”Nastolan kierrätyspuiston YVA-menettely on päättynyt ja siinä on tunnistettu molempiin 
aluevaihtoehtoihin liittyvän haitallisia vaikutuksia ja voimakasta vastustusta. Tästä syystä kierrä-
tyspuistolle etsitään sopivaa aluetta ensisijaisesti kaupunkiseudun muilta alueilta. Kirviän ja 
Montarin vaihtoehtoja ei ole kuitenkaan syytä hylätä kokonaan ja jättää merkitsemättä maakunta-
kaavaan, ennen kuin sopiva alue on löytynyt muualta kaupunkiseudulta.” (s. 92) 

 

”Montari-nimeä on käytetty sekä maakuntakaava-aineistossa että Nastolan kierrätyspuiston YVA-
menettelyssä. Nimen muuttaminen tässä vaiheessa voisi aiheuttaa sekaannusta.” 

 
 Kirviä ja Montari otettiin mukaan maakuntakaavaan, jotta meneillään olevaan sijaintipaikkaselvitykseen 
1) saatiin läheltä asutusta olevia kohteita (Kirviä ja Montari) ja 2) saatiin nastolalaiset äänestämään Hollolan 
Aikkala/Okeroinen kohdetta. 
 Nastolassa Lahti ja media ilmoittivat, että kierrätyspuistolle haetaan uutta aluetta maakunnasta ja että 
heitä kuullaan (Nastola-lehti 24.8., 28.9., 19.10. 2016 ja ESS 14.10.2016). Nastolassa kierrätyspuisto oli 
kuntavaaliteema (ESS 9., 14., 15. ja 18.3).  
 
Kehätie -kohteelle Aikkalan llk2-alueelle tehtyä kierrätyspuistovarausta ei mainita Hollolan yleiskaa-
vassa 2020 eikä vaihemaakuntakaavassa, vaikka varaus todetaan kahdessa liiton virallisessa asiakirjassa, 
selvityksen ohjausryhmän muistiossa (Liite 5, s. 4, 19.6.2017) ja sijaintipaikkaselvityksessä 

 
 ”Kohde 9  2017 hyväksytyssä strategisessa yleiskaavassa on varauduttu kohteeseen.” (Liite5, s. 4) 

 
”Maakuntakaavamerkintä: - llk-luonnonvaralogistiikan kehittämisalue [Aikkalan llk2]  
Hollolan strateginen yleiskaava 2017 [hyväksytty 3.4.2017]:  
Kierrätyspuistoon on varauduttu Hollolan strategisessa yleiskaavassa (hyv. 2017)” (s. 39) 

 https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/02/Sijaintipaikkaselvitys_8_12_2017.pdf 
 
 
1.3. Lainvastaisen kaatopaikkavarauksen teko Hollolan yleiskaavaan kehätie -kohteelle 
 
Yleiskaavan 2017 luonnosvaihe ja maakuntakaavan 2014 hyväksyminen vuoden 2016 lopussa 
 
 Luonnosvaiheen asiakirjoissa ei mainita Aikkalaa, llk2-aluetta, kierrätyspuistoa, jätteenkäsittelyä eikä 
kierrätystä (Kuva 3 vasen puoli).  
 Ennen maakuntakaavan hyväksymistä liitto (ESS, 18.11.2016) otti esille Viljaniemen llk -alueen koko-
sivun artikkelissa ja sen kartassa. Jätteenkäsittelyä tai kaatopaikkaa artikkelissa ei mainita. Karttaan olisi hyvin 
voinut merkitä kaikki maakuntakaavaan lisätyt llk-alueet. Llk -alueista kerrotaan:  

 

”Maakuntakaavaan on merkitty alueita, joita voidaan selvittää luonnonvaralogistiikan tarpeisiin. 
Toiminta voi tarkoittaa esimerkiksi energiapuun haketusta, maa- ja kiviaiheisten jalostamista tai 
kierrätystoimintaa. Maakuntakaavaan on merkitty myös Nastolan kierrätyspuiston mahdolliset pai-
kat kirkonkylän eteläpuolella ja Uudessakylässä. - Alueista tuli YVA-prosessin aikana huomattavan 
paljon vastustusta. Niitä ei poistettu maakuntakaavasta, koska vaihtoehtoista aluetta ei ole löytynyt. 
Kierrätysalueelle on iso ja akuuttikin tarve. Tällaiset asiat eivät saa kansalaisten tukea, mutta 
jonnekin alue pitää saada.”  
 

Maakuntakaava hyväksyttiin 2.12.2016 (Kuva 1. Aikkalan llk2). Hollolasta ei tullut valituksia. 
Nastolasta tuli..  



 

 

Kuva 3. Yleiskaava / työpaikka-alueet / luonnos- ja ehdotusvaiheet sekä llk -alueiden sijainnit nimi- ja paikkaharhautuksin

Luonnosvaihe: Soramäen eritasotasoliittymän eteläpuoliset 
alueet (ylempi lila); esillä 14.10.-14.11.2016

Ehdotusvaihe: Riihimäentien varren
paikka-alue (ylempi harmaa ja raita
Aikkalan llk2 –alueen eri paikannim

Luhdantausta

Maakuntakaava:
Aikkalan llk2 –

alue 78 ha

HOL 768/2013; 
kunnanhallitus 9.1.2017

Kaavaselostus s.18:
”Riihimäentien var-
rella kehätien etelä-
puolella sijaitseva”

Pääkartta:
”Riihimäentien varren 
alueen teollisuus- ja 
työpaikka –alueelle”

??

??

??

Teemakartta 5:
Ei alueen nimeä
eikä toiminnan

kuvausta

”…Paassillan teollisuusalueen 
eteläpuolella, Helsingintien 
varrella ja Luhdantaustassa 
Orimattilan rajalla.”

Kaavaselostus (s. 18):
”Luonnonvaralogistiikan alueet on osoite
Niistä Riihimäentien varrella kehätien
logistiikkaalue sijaitsee osana pääkaavakar

Kaavaselostus (s. 18) ja Pääkartta (Riihi
”Logistiikka-alueille voidaan sijo ittaa se
tuksiltaan merkittäviä luonnonvara- tai m
kierrätyksen alueita.”

Maakuntakaava:
Aikkalan llk2 –alue



 
 

10 

 Hollolan kunnanhallituksen konsernijaosto antoi joulukuussa 2016 henkilökohtaisesti liiton Ojaselle 
kierrätyspuiston sijaintipaikan ja viestinnän suhteen vapaat kädet.”Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi ja 
päätettiin esityksen mukaisesti esittää Päijät-Hämeen liittoon Tapio Ojaselle, että kierrätyspuistolle etsitään 
alueita myös hyvän saavutettavuuden kannalta pääväylät huomioiden” 
 Samaan aikaan Hollola asetti yleiskaavan ehdotusvaiheeseen kaatopaikkavarauksen juuri maakunta-
kaavaan hyväksytylle Aikkalan llk2-alueelle, jonka pinta-alasta 45 ha on päällekkäin Okeroinen/kehätie -
kierrätyspuistokohteen pinta-alan kanssa. Aikkalan piilohanke eteni. 
 
Yleiskaavan 2017 ehdotusvaihe 
 
Yleiskaavan kaavaselostuksen (14.12.2016 kohta 6.4 Kaavaehdotus, s. 18) mainitaan seuraavaa: 
 https://www.hollola.fi/library/files/5873574ec91058ce39000035/kaaStratyk_ehd_sel.pdf 
 

”6.4 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja –ympäristöön 
Strategisessa yleiskaavassa osoitetaan maankäyttö vuosikymmeniksi eteenpäin. Tämä tekee kunnan 
maankäytönsuunnittelusta ennakoitavaa, jolloin ihmiset voivat varautua tuleviin mahdollisiin 
muutoksiin hyvissä ajoin.” 

 

Kuitenkin kunta piti kierrätyspuistohankkeen piilossa keväästä 2015, jolloin Aikkalan llk2-alue asetettiin 
maakuntakaavaehdotukseen (15.4.2015) aina sijaintipaikkaselvityksen julkistukseen (29.8.2017) asti. Yleis-
kaavan ehdotusvaiheen kaavaselostuksen (kohta 1.1.4 Kaavaehdotus, s. 6) merkittävissä muutoksissa ei 
mainita llk -alueita, Aikkalan llk2-aluetta, kiertotaloutta, kierrätystä, jätteenkäsittelyä, kierrätyspuistoa eikä 
kierrätyspuistovarausta. Hollola ei ole pitänyt yhtä ainoaa kierrätyspuistoa koskevaa asukastilaisuutta. 
 Yleiskaavan päätösasiakirjassa (HOL 768/2013), joka kiersi vuodesta 2013 lähtien teknisessä lautakun-
nassa ja kh:ssa päätyen valtuustoon 3.4.2017, ei mainita kiertotaloutta, kierrätystä, kierrätyspuistoa, jätteen-
käsittelyä, kierrätyspuistovarausta eikä Aikkalan llk2-aluetta, johon varaus lopulta tehtiin. Päätösasiakirjan 
mukaan missään elimessä ei keskusteltu edellä mainituista asioista. Yleiskaavaprosessi kesti neljä vuotta, 
mutta vasta ehdotusvaiheeseen 14.12.2016 Hollola teki paikannimiharhautuksin kaatopaikkavarauksen 
(Kuva 3). Ehdotusvaiheessa ei ollut asukastilaisuutta kuten kaavoituksen aikaisemmissa rakennemalli- ja 
luonnosvaiheissa oli. 
 Rakennemallivaiheen asukastyöpajassa 6.6.2016 ei puhuttu sanaakaan Aikkalan llk2-alueesta eikä kier-
rätyspuistosta, kun asukkaat suunnittelivat ko. alueelle asutusta. Keväällä 2016 Lahden eteläisen kehätien 
saama rahoitus (Aikkalan liikenneyhteydet paranevat), Nastolan kierrätyspuistohankkeen kariutuminen asu-
kasvastustukseen ja Aikkalan llk2-alueen tuntemattomuus (ei viestintää asukkaille = ei asukasvastustusta) 
mahdollistivat lopullisesti Aikkalan piilohankkeen toteutumisen. Kunta antoi pian sen jälkeen Okeroisen -
kohteen ja osan Aikkalan llk2-aluetta Lahden seudun kierrätyspuistohankkeen suunnitteluun (Ramboll, 2016). 
 Luonnosvaiheen asukastilaisuudessa 24.10.2016 ja asukasteematyöpajassa 1.11.2016 ei käsitelty jätteen-
käsittelyä, kierrätystä, kiertotaloutta, tai kierrätyspuistoa. Samaan aikaan liitto ilmoitti nastolalaisille sikä-
läisistä llk-alueista muistutuksen tehneille, että maakunnasta haetaan uutta kierrätyspuiston paikkaa.  
 Kunta piti keväästä 2015 (maakuntakaavaehdotukseen 15.4.2015) lähtien yleiskaavan Aikkalan llk2-
alueen jätteenkäsittelyvarauksen piilossa. Samaan aikaan liitto mediassa joko vähätteli Aikkalan llk2-aluetta 
tai jätti maakuntakaavaan 2014 tulossa olevat uudet llk-alueet kokonaan mainitsematta. 
 Ehdotusvaiheessa jokaisessa kaava-asiakirjassa maakuntakaavan Aikkalan llk2-alueella on eri paikannimi 
(Kuva 3). Liiton ehdotusvaiheen lausunto löytyy linkin muistutusyhteenvedon sivulta 33. Päijät-Hämeen liitto 
oli mukana tässä kaavaharhautuksessa. 
 https://www.hollola.fi/library/files/58ca57f1c9105892dc00a65b/kaaStratyk_hyvk_s_laus_muistut.pdf 
Yhteenvedosta näkee myös, ettei kukaan muukaan muistuttaja mainitse edellä listattuja asioita. 
 Alla yleiskaavan 2017 määräyksissä / Aluekohtaiset määritykset: ”Riihimäentien varren alueen” … …”tai 
jätteen tai kierrätyksen alueita” https://www.hollola.fi/library/files/5d08862cc910584f30000170/kaastratyk_lainv_m__r.pdf 
Teemakartalla 5 Ympäristövaikutuksia aiheuttavat toiminnot Aikkalan llk2-alue näkyy, mutta se on ilman 
nimeä ja alueen suunniteltua toimintaa ei kerrota.  
https://www.hollola.fi/library/files/5d088756c910584f300001dc/kaastratyk_lainv_teema5_ymp.pdf 
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 Yleiskaavan ehdotusvaiheen kaavaselostuksessa (s. 17) sanotaan: 
https://www.hollola.fi/library/files/5873574ec91058ce39000035/kaaStratyk_ehd_sel.pdf 
 
 

”Luonnonvaralogistiikan alueet on osoitettu maakuntakaavan mukaisina alueina. Niistä Riihimäentien var-
rella kehätien eteläpuolella sijaitseva luonnonvaralogistiikka-alue sijaitsee osana pääkaavakartan elin-
keinotoimintojen aluetta.” 
 

”Logistiikka-alueille voidaan sijoittaa seudullisesti tärkeitä ja ympäristövaikutuksiltaan merkittäviä luon-
nonvara tai muun logistiikan tai jätteen käsittelyn tai kierrätyksen alueita. Alueiden tarkemmassa suunnit-
telussa tulee ympäristövaikutusten lisäksi kiinnittää erityistä huomiota liikenteen toimivuuteen.” 

 
Alueet sanotaan osoitetun maakuntakaavan mukaisina alueina, mutta Aikkala -nimeä ei käytetä missään yleis-
kaavan asiakirjassa eikä teknisessä lautakunnassa, kunnanhallituksessa ja valtuustossa kiertäneessä päätösasia-
kirjassa. Aikkalan llk2-alueen nimi on ”Riihimäen tien varrella kehätien eteläpuolella sijaitseva llk-alue osana 
pääkaavakartan elinkeinotoimintojen aluetta.” Edellä aluekohtaisissa määrityksissä Riihimäentien varren 
alueen … määritettiin ”tai jätteen käsittelyn tai kierrätyksen alueita” Tosin sanoen koko Aikkalan llk2-
alueelle (78 ha) voi siten ”sijoittaa seudullisesti tärkeitä ja ympäristövaikutuksiltaan merkittäviä luonnon-
vara tai muun logistiikan tai jätteen käsittelyn tai kierrätyksen alueita.” 
 Huhtikuussa 2017 Hollolan valtuusto tietämättään hyväksyi yleiskaavaan kaatopaikkavarauksen 287 ha:n 
kehätie -kohteelle (Kuva 1 Varaus kehätielle) Valituksia ei tullut. Liitto ei mainitse kiertotaloutta, kierrätystä, 
jätteenkäsittelyä, Aikkalan llk2-aluetta, kierrätyspuistoa eikä sen varausta antamassaan neljässä (6.5.2015, 
8.8.2016, 14.11.2016 ja 20.2.2017) Hollolan yleiskaavalausunnossa (= ”tyhjä” lausunto). Hollolassa ei tiedetty 
llk-alueen olevan kaatopaikka-alue. Harhautusta oli valmisteltu pitkään, ja varaus tehtiin vasta yleiskaavan 
ehdotusvaiheessa salassa kaava- ja paikannimiharhautuksin vastoin maankäyttö- ja rakennuslakia. 
 Hollola ja liitto olivat saaneet halutut kaavamerkinnät kehätie -kohteelle, joka oli selvä ykkönen sijainti-
paikkaselvityksessä (Sito, 2017c). Lisäksi Hollola oli valmis panostamaan kierrätyspuistoon jne.  
 

Vaihemaakuntakaava (s. 8) listaa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) tavoitteiksi listaa: 
 

”Maankäyttö- ja rakennuslaki koskee alueiden käyttöä ja rakentamista. Tavoitteena on luoda 
terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö, joka on sosiaalisesti toimiva ja jossa eri väestö-
ryhmien tarpeet on otettu huomioon. 
 

Maankäyttö ja rakennuslain tavoitteena on: 
•  järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että ne luovat edellytykset hyvälle elinympäristölle 
•  edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä 
•  turvata kansalaisille osallistumismahdollisuus asioiden valmistelussa 
•  turvata suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus ja avoin 

tiedottaminen” 
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Suhmuroinnin kokonaisuus hahmottuu 
  

Aikkalan piilohanke oli kaavoituksen jälkeen asutusvastustuksesta ”puhdas kohde”: Sivun 5 kuvan 1 kohta 1. 
Salassa; ei valituksia ”Puhdas kohde”. Syksyllä 2016 aloitettiin hiljaisuudessa vaihemaakuntakaavatyö 
sijaintipaikkaselvityksellä (= Sito), koska se voitiin Siton (2017a, Liite 5) mukaan räätälöidä Hollolan kehätie 
-kohteelle (2. Kehätie #1 29.5.) eikä sen ohjausryhmä kuulu julkisuuslain piiriin (3. Siton ohjausryhmä ei 
kuulu julkisuuslain piiriin?). Siton selvitys julkistettiin 29.8, (Sito, 2017b). Sen yhteydessä toteutetussa 
vuorovaikutuksessa/tiedottamisessa olisi pitänyt noudattaa maankäyttö- ja rakennuslakia (osa maakuntakaava-
työtä), mutta sitä eikä YVA-menettelyn vaatimia vuorovaikutussäännöksiä ei noudatettu (4. Vuorovaikutus 
Maankäyttö- ja rak. laki 4.9.-1.11.: Kehätie #1).  
 
 
1.4. Sijaintipaikkaselvityksen muutamia virheitä tiiviisti 
 
 Liitto tilasi keväällä 2017 kierrätyspuiston sijoituspaikkaselvityksen vuorovaikutussuunnitelmineen. 
Selvityksen tuloksen, kehätie on ykkönen, näki ohjausryhmän 1. kokouksen (29.5.2017) muistiosta (Sito, 
2017a, Liite 5). Tässä on listattu sijaintipaikkaselvityksen suurimmat virheet ja Hollolan kunnanjohtaja Päivi 
Rahkosen lausunto siitä kunnanhallitukselle 3.12.2018.  
 

Maastokäynnit. Vaihemaakuntakaavan kaavaehdotuksen (s. 22) mukaan ”Selvityksen arviot kohteiden 
ominaisuuksista perustuivat maastokäyntien havaintoihin sekä kartta- ja paikkatietoanalyyseihin.” 
Sijaintipaikkaselvityksen raportissa (Sito 2017c, s. 3) kuitenkin todetaan: ”Maastokäynti kohdealueille 
tehtiin 31.5.2017, maastokäynnin tekivät Jarkko Kukkola, Tapio Ojanen ja Eero Manerus.” Maasto-
käyntejä oli vain yksi. Silloin ei voi puhua monikossa. Ohjausryhmän 1. muiston (Sito 2017a) mukaan 
”Kokouksen jälkeen Ojanen, Manerus ja Kukkola kävivät maastokäynnillä”. Kokous oli 29.5.2017 ja 
se päättyi klo 14.30. Aikaa matkoineen ei kohdetta kohden ollut paljoa. Tämän ristiriitaisen tiedon 
(eri päivät) perusteella maastokäynnillä ei ole selvitetty yhtään mitään. Tämä on vain sanan-
helinää! 
 
Kriteeri 1 Käytettävä pinta-ala ja laajenemismahdollisuudet: Mitä suurempi sijaintipaikan pinta-ala 
oli, sen paremmin se menestyi sijaintipaikkaselvityksessä. Selvityksen kehätie -kohteen pinta-ala 287 
ha kutistui YVA-menettelyssä 152 ha:ksi. Epärealistisen suuri pinta-ala toi kohteelle lisäpisteitä. 
 

Kriteeri 2. Liittyminen yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön: ”Onko läheisyydessä kohteita, jotka 
ovat herkkiä hankkeen häiriövaikutuksille [esim. asutus, virkistysalueet, koulut, päiväkodit, elinkeinot, 
palvelut ja matkailu].” Salailun takia tähän ei ole tullut mitään vaikutteita! Selvityksessä jokaisen kohteen 
lähialueen asutus kerottiin kohteittain, ilman yhteenvetotaulukkoa, kilometrin ja kahden kilometrin päässä 
olevien asuin- ja lomarakennuksien lukumäärällä. Koska asuinrakennusten kokoja ei kerrottu, niiden luku-
määrä ei kerro asukkaiden määrää. Kirviä on ykkönen 1652 asuinrakennuksella ja 21 lomarakennuksella. 
Kehätie on toinen 1048 asuin- ja 9 lomarakennuksella. YVA-menetelmässä käytetty kolmen kilometrin 
vaikutusalue olisi muuttanut tilanteen kokonaan. Sijaintipaikkaselvityksen pinta-alalla (287 ha) kehätie -
kohteen 3 km:n säteen sisällä asuu noin 13 000 henkeä, kun YVA-menettelyn pinta-alan (152 ha) 3 km:n 
säteen sisällä asuu 7291 henkeä. 
 Hollolan Nostavan logistiikkakeskuksen toiminta liittyy kiinteästi Lahden eteläisen kehätien raken-
tamiseen ja valmistumiseen (Ramboll, 2008, s. 30) ja ”sen todellinen hyöty liittyy vuonna 2008 valmis-
tuvaan Vuosaaren satamaan… … Nostavan alue kolmeen suuntaan risteävän rautatien solmukohdassa 
ja moottoritien läheisyydessä on erityisen hyvä”. (Ramboll, 2008, s. 33). Alue on ollut vireillä 2000 -
luvun alkuvuosista (Jaakko Pöyry Infra, 2005), mutta sen toteutuminen oli kolme vuotta sitten, kun 
sijaintipaikkaselvitys tehtiin, ja on edelleen hyvin epätodennäköinen. ”Hollola on 2000-luvun alku-
vuosista lähtien suunnitellut logistiikka-aluetta oikoradan ja kehätien varteen Nostavalle. Nyt kun kehä-
tie vihdoin on toteutumassa, kunta empii, onko sillä varaa logistiikka-alueen käyttöönottoon.” (ESS 
14.4.2018). Selvityksessä kuollut Nostavan logistiikkakeskus toi lisäpisteitä. 
 

 Kriteeri 3. Kaavallinen valmius: Kohdan alakriteerejä ovat: ”kaavoitustilanne ja vireillä olevat muut 
suunnitelmat sekä mahdolliseen kaavamuutokseen liittyvät haasteet, esim. asukasvastustus.”  Liitto ja 
kunta taitavin harhautuksin asettivat ensin Aikkalan llk2-alueen maakuntakaavaan 2014 ja sitten tekivät 
78 ha:n kaatopaikkavarauksen, josta 45 ha:a on aiotulla kierrätyspuiston alueella, Hollolan yleiskaavaan 



 
 

13 

2017, molemmat ilman asukasvastustusta. Kaikki kaava-asiat myös vaikuttivat sijaintipaikkaselvityk-
sessä kehätie -kohteen saamiin pisteisiin. Kuinka voi vastustaa, kun ei tiedä hankkeesta mitään? 
 

Kunnanjohtaja Rahkonen (3.12.2018, epjD4A6.pdf): ”Päijät-Hämeen maakuntaliiton teettämä 
Kierrätyspuistoa koskeva esiselvitys on yleispiirteinen ja monin osin puutteellinen ja myös asiavirheitä 
sisältävä; tiettyjen kriteerien pohjalta tehty yhteenvetoluonteinen tarkastelu potentiaalisista alueista.” 
 
 

1.5. Sijaintipaikkaselvitys ja sen vuorovaikutus 
 

Kuten edellä todettiin, liiton mukaan sijaintipaikkaselvitys on osana maakuntakaavan toteuttamista. 
 

 ” P‐H liiton näkemyksen mukaan hanke on maakuntakaavan toteuttamista. Hankkeen tavoitteena on 
löytää alueita jatkosuunnittelua varten ja esittää alueista vertailukelpoista tietoa kaikkien käyttöön. 
Selvityksen pohjalta tarkastellaan maakuntakaavan muutostarpeita” (Liite 5, s. 2) 

 

Tämän takia sijaintipaikkaselvityksen vuorovaikutusta/tiedotusta sitoo maankäyttö- ja rakennuslaki! 
 
 Maakunnan kansalaisten hyväksynnän saa asettamalla asukkaat äänestämään asukaskyselyssä toisen 
kunnan kohdetta. Tietämyksen taso kierrätyspuistosta oli eri kuntien ja niiden asukkaiden välillä ammottavan 
suuri, epätasa-arvoinen. Kun yhtäältä yhden kunnan (Hollolan) asukkaat eivät tienneet hankkeesta mitään eikä 
tienneet kierrätyspuiston tarkoittavan kaatopaikkaa ja se, että heidän kotikuntansa puolsi Aikkala/kehätie -
kohdetta, ja toisaalta kahden kunnan /alueen (Nastolan /Lahden ja Orimattilan) asukkaat olivat 2,5 vuoden ajan 
vastustaneet kierrätyspuistoa/kaatopaikka, äänestystulos oli jo ennalta selvä. Asiasta tietävät ”äänestävät” 
”nukkuvien” kohteen parhaaksi vaihtoehdoksi.  
 Nastolassa oli 17.5.2017 kaavailta, jossa tehtiin myös katsaus kierrätyspuistohankkeen tilanteeseen (Nas-
tola-lehti 10.5.2017, http://www.e-pages.dk/nastola/231/, s. 31). Samaan aikaan Hollolan kunta harhautti 
kuntalaisia (Hollolan Sanomat = HS, 24.5.2017 http://www.e-pages.dk/hollolan/233/, s.4). 

 

”Strategisen yleiskaavan mukaan ensin kuntakeskus laajenee nykyisen valtatie 12 ja uuden kehä-
tien väliin, josta on tontteja jo myytykin. 2030-luvulla asuinalueita rakennetaan suunnitelmien 
mukaan myös uuden kehätien eteläpuolelle.” 

 

 Hollolalaiset eivät tienneet, koska liitto ja kunta tarkoituksella ja lehdistön avustuksella pitivät kaava- ja 
paikannimiharhautuksilla hankkeen maakuntakaavassa 2014 ja yleiskaavassa puun takana. Keväällä 2017, kun 
vuorovaikutussuunnitelma tilattiin, Lahden, liiton ja Hollolan viranhaltijat, osa päättäjistä ja media tiesivät 
kuntien välisen asukasaktiivisuuden ja tietämyksen erot (Taulukko 1, nastolalaiset ja muut -jaottelu tulee 
asukaskyselyn määrityksestä, Katso kuva 8, s. 18). Erot myönnetään myös sijaintipaikkaselvityksessä. 

 

”Näkemysten runsauteen vaikuttavat esimerkiksi selvitystyötä edeltävät vaiheet ja se, että joillain 
alueella sidosryhmät ovat pidempään jatkuneen prosessin vuoksi aktiivisempia kuin muilla alueilla.” 
(Sito Sijaintipaikkaselvitys 8.12.2017 s. 2) 

 https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/02/Sijaintipaikkaselvitys_8_12_2017.pdf  
 
 
Sijaintipaikkaselvityksen julkistus 
 Liiton sijaintipaikkaselvityksen tiedote on Kuvassa 4. Sen mukaan Tapio Ojanen vastasi mediasuhteista. 
Julkistus antaa ensimmäiset tiedot kierrätyspuistosta hollolalaisille. ESS (24.8.2017; ESS:n julkistuksen 
uutisointi on Liitteessä 2) otsikoi ensimmäisen sijaintipaikkaselvitystä käsittelevän uutisointinsa: ”Kierrätys-
puistolle kymmenen mahdollista sijoituspaikkaa Lahden seudulla Kierrätyspuisto: Asukkaat pääsevät 
vaikuttamaan” Tekstin mukaan: 
 

”Kierrätyspuiston sijoituspaikaksi tutkittavista alueista viisi sijaitsee Lahden Nastolassa. Nämä alueet 
ovat Montari, Kirviä, Matomäki, Porosojanmäki sekä Ruissuonkallio. Orimattilassa sijaitsee kolme 
mahdollista sijaintipaikkaa, jotka ovat Loukkaanmäki, Isovuori ja Marjasuo. Hollolassa tutkittavat 
alueet ovat kehätien varsi sekä Rappukallio.”  
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Taulukko 1. Asukaskyselyn asukasaktiivisuuden ja tietämyksen tasoerot nastolalaiset/muut vs. hollolalaiset;  
 

 
 
 
 
Artikkelissa kaikilla muilla kohteilla paitsi Aikkala/Okeroinen/kehätie -kohteella oli paikan nimeen sidottu 
nimi, jolla lukija voi helposti sijoittaa kohteen asianomaiseen paikkaan. Hollolassa ”Kehätien varsi” on 
epämääräinen, koska Lahden eteläisen kehätien pituus Hollolassa on 7.2 km. Hollolan yleiskaavassa 
”kehätien varsi” -kohteella on varaus Aikkalan llk2-alueella, joka on noin kilometrin päässä 12000 asukkaan 
Salpakankaasta. Miksei liitto käyttänyt maakuntakaavan mukaista Aikkala- nimeä paikallistaakseen 
”kehätien varsi” -kohteen? Aikkalan kaikki hollolalaiset olisivat tunnistaneet, koska siellä on ollut 
kaatopaikka ja siellä on nyt pienjäteasema. Lahden 4.9.2017 asukastilaisuus mainitaan. Artikkelin kuvassa 
ei ollut liiton tiedotteen kuvan (Kuva 5) mukaista kaikkien kohteiden karttaa, vaan vain Nastolan Montarin ja 
Kirviän kohteet (Kuva 6). Artikkelissa ei mainita kaatopaikkaa eikä jätteenkäsittelyä, jotta kierrätyspuisto -
sanalla harhautus toimii.  
 

Artikkeli oli täysin suunnattu asukaskyselyn termein nastolalaisille ja muille, MUTTEI 
HOLLOLAISILLE. 

 

 

 Asia Nastolalaiset/muut Hollolalaiset 
 
 

Kierrätyspuisto/kaatopaikka 
 Kiinnostus / aktiivisuus suuri ei kiinnostusta 
 Termin tunteminen (= kaatopaikka) kyllä ei 
 Toiminnan sisältö ja ymmärrys kyllä ei 
 Kokemus kierrätyspuiston YVA:sta kyllä (vuosi 2015) ei 
 Muistutukset YVA:sta kyllä ei 
 Vastustusadressit kyllä (1750 h) ei 
 Asukastilaisuudet kyllä ei 
 Lehtiartikkelit (Nastola 2.5 vuoden ajalta) kyllä/runsaasti ei 
 Mielipidekirjoitukset kyllä/useita ei 
 Valitus kierrätyspuistosta HHAO:teen (Meriluoto) kyllä ei 
 Tiesivät uutta maakunnallista sijaintipaikkaa haettavan kyllä ei 
 Tiesivät heitä kuultavan asiasta kyllä  ei 
 Kuntavaaliteema kyllä ei 
 
 

Maakuntakaava 
 Kiinnostus / aktiivisuus suuri (kierrätyspuisto) ei kiinnostusta 
 Llk -termin tunteminen (lisätty 13.4/2015)      tiesivät eivät tienneet 
 Tieto kuntien mahdollisuudesta sijoittaa jätteenkäsittely kyllä  ei 
  llk -alueelle 
 Tieto maakunnan llk-alueista (ainakin Meriluoto ja Ollila) kyllä  ei 
 Ymmärrys Aikkalan alueesta: uusi llk2 alue ja kyllä  ei 
  kierrätyspuisto (Aikkala ei siis ole nyk. pienjäteasema) 
 Seutu4 artikkelit kesä 2016 / näkyikö llk -alue  kyllä  ei 
 Muistutukset llk -alueista 12.6.2015 ja 2.9.2016 mennessä  
  kunnat ja järjestöt 6+10 kpl (llk4 ja llk5)  ei 
  yksityishenkilöt 2+10 (llk4 ja llk5) 1+1 (llk3)  
 Vastineet muistutuksiin: uusia alueita haetaan kyllä  ei   
 Valitus llk -alueista HHAO:teen kyllä ei 
 Liiton lausunto HHAO:een kevät 2017: uusia alueita haetaan kyllä ei 
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Kuva 4. Päijät-Hämeen liiton sijaintipaikkaselvityksen tiedote (21.8.2017) 
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Kuva 5. Kartassa näkyvät kymmenen kierrätyspuiston paikaksi selvitettävää aluetta. Kartta oli Nastola-

lehdessä ja Orimattialan Aluelehdessä 30.8. muttei koskaan Hollolan Sanomissa ennen 
asukaskyselyn loppua 15.10.2017. Se ei ollut myöskään Seutu4:n verkkojulkaisussa 31.8.2017 
(https://www.seutuneloset.fi/paikalliset/802248) 

 

 
 
Kuva 6. Montarin ja Kirviän alueet, joiden soveltuvuutta kierrätyspuistolle on tutkittu jo aiemmissa selvityk-

sissä. Kohteista on toteutettu YVA-menettely. Anssi Hietamaa, Jani Keronen  
 
 
Nastola -lehdessä ja Orimattilan Aluelehdessä, 30.8.2017, s. 2 (http://www.e-pages.dk/nastola/247/ 
http://www.e-pages.dk/orimattilan/247/) oli neljän palstan artikkelit liiton tiedotteesta poimitun kohdealueiden 
kartan kanssa (Kuva 5). Hollolan Sanomissa 30.8.2017, s. 2 oli yhden palstan kartaton artikkeli. Artikkelissa 
toiminnoiksi mainitaan jätteen ja ylijäämämaiden kierrätystoiminta ja loppusijoitus ja biopolttoainetuotanto. 
Kaatopaikka- ja jätteenkäsittely -sanoja ei käytetä. Hollolassa tutkittavat alueet ovat ”kehätien varsi” ja 
Rappukallio. Tiedotteen karttaa (Kuva 5) ei ollut. (http://www.e-pages.dk/hollolan/247/) 
 ESS:n ja Nastola-lehden (Liite 1, ss. 1 ja 2) tammikuun 2015 uutisoinnin mukaan ”kierrätyspuisto on 
kiertoilmaus kaatopaikalle”. Toisin sanoen heti alussa molemmissa lehdissä tuotiin esiin se, että 
kierrätyspuisto on kaatopaikka. Hollolaisille sitä ei haluttu kuitenkaan kertoa, jotta asukaskyselystä saadaan 
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haluttu tulos. Ennen asukaskyselyä (2.-15.10.2017) yksikään hollolainen yksityishenkilö ei saanut palstatilaa 
ESS:ssa eikä Seutu4:ssä toisin kuin nastolalaiset ja muut olivat saaneet jo 2.5 vuoden aikana. 
 ESS uutisoi 30.8.2017 (Liite 2, s. 2) otsikolla ”Hollola kiinnostunut jätekeskuksesta Kierrätyspuisto: 
Hajuhaitat vähenevät. Suurin haitta on maisemahaitta, sanoo PHJ:n kehityspäällikkö”. Tekstissä: 
”Hollolan kunta suhtautuu varovaisen myönteisesti kierrätyspuiston sijoittamiseen tulevan kehätien varteen.” 
”Kunnanjohtaja Päivi Rahkosen mukaan Hollolassa tarkastellut alueet sopivat kierrätystoiminnalle.” 
”Kierrätyspuistoon sijoitettava materiaali olisi lähinnä kiviainesta. – Hajuhaitat vähenevät oleellisesti. 
Likaiset vedet ja pölyt ovat teknisesti hoidettavissa. Loppusijoituksen suurin haitta olisi maisemahaitta, 
Leiskallio arvioi.” Artikkelissa on kartta, johon on merkitty kehätie -kohde. Tekstissä paikannimi on 
”kehätien varsi”. Artikkeli antaa positiivisen käsityksen kierrätyspuistosta/kaatopaikasta, kun Hollolan 
kunnanjohtaja puhuu kierrätystoiminnasta. Artikkelissa ei mainita Nastolan asukasvastustusta. 
 Jos ja kun joku hollolalainen sattui lukemaan artikkelista ensimmäistä kertaa kierrätyspuistosta, mieleen 
jää kiviaineksen kierrätystoiminta laajemmassa mittakaavassa ja maisemahaitta. 

 
Liitto ja Hollola puhuvat vastoin totuutta prof. Uusitalon kantelua koskevissa selvityksissään 
(17.12.2018 ja 3.12.2018) Suomen valtion ylimmälle laillisuusvalvojalle, eduskunnan oikeusasiamiehen 
kanslialle (EOAK). 

 
”Päijät-Hämeen liiton toimesta järjestettiin mediatilaisuus 29.8.2017 ja kaksi kaikille avointa asukas-
tilaisuutta 4.9.2017 Lahdessa ja 1.11.2017 Hollolassa. Ilmoitukset yleisötilaisuuksista julkaistiin liiton 
toimesta seuraavasti:  
• Etelä-Suomen Sanomat, ilmestyi 2.9.2017• Uusi Lahti, ilmestyi 2.9.2017 
• Orimattilan Sanomat, ilmestyi 1.9.2017’ 
• Seutuneloset (Hollolan Sanomat, Päijät-Häme, Orimattilan Aluelehti ja Nastola-Lehti), ilmestyivät 
30.8.2017” 

 
Päätoimittaja Ville Hakalan mukaan (viesti 25.3.2020) Seutu4 -lehdissä 30.8.2017 ei ollut ilmoitusta Lahden 
4.9.2017 asukastilaisuudesta (Kuva 7a). Hollolan 1.11.2017 tilaisuudesta (Kuva 7b) ilmoitettiin Seutu4 -
näköislehdissä 1.11.2017 eli samana päivänä, kun tilaisuus oli. Painettu lehti ilmestyi tilaisuuden jälkeen 
2.11.2017. Ilmoitus ei siis ollut elo-syyskuun vaihteen lehdessä.  
 

 
 

 a) kuulutus / asukastilaisuus Lahti / 4.9.2017  b) kuulutus / asukastilaisuus Hollola / 1.11.2017 
 
Kuva 7. a) Kuulutus ESS, Uusi Lahti ja Orimattilan Sanomissa lehdissä, muttei Seutu4:ssä (ei Hollolassa!). 
.  b) Kuulutus ESS, Uusi Lahti ja Orimattilan Sanomissa lehdissä, Seutu4 / 1.11.2017 



 
 

18 

 ”Hollola ”lähtökohtaisesti myönteinen” kierrätyspuistolle” otsikoi HS 6.9. artikkelissaan kierrätyspuist-
osta. PHJ:n Antti Leiskallio syyllisti hollolalaiset: ”Jos halutaan, että Lahden seutu on jatkossakin hyvin profi-
loitunut kiertotalouden ja clean-techin alalla, niin pitää luoda mahdollisuuksia siihen, että tämän tyyppiselle 
toiminnalle löytyy toimipaikka. Muuten tämä hyvä kehitys katkeaa”. Ojanen toivoi, että kunnat lähtisivät jopa 
kilpailemaan kierrätyspuiston sijoittumisesta alueelleen, sillä sen odotetaan tuovan mukanaan monipuolista 
yritystoimintaa ja sitä kautta työpaikkoja. Hollolassa kierrätyspuistoon suhtaudutaan lähtökohtaisesti myöntei-
sesti. – ”Me haluamme etsiä asiaan ratkaisua ja tarvittaessa olla mukana ratkaisua luomassa. Ensin tarvitaan 
kuitenkin jonkun verran lisäselvityksiä,” kunnanjohtaja Päivi Rahkonen kertoo. Sijaintipaikkana mainitaan 
epämääräinen ”kehätien varsi”. Kuten edellä todettiin Aikkala -nimi olisi laittanut kaikki hollolalaiset 
kartalle. Artikkelissa mainitaan syyskuussa avattava verkkokysely. Tiedotteen karttaa (Kuva 5) ei ollut 
(http://www.e-pages.dk/hollolan/247/). Karttaa ei myöskään ollut Seutu4:n verkkosivujulkaisussa 31.8.2017 
(https://www.seutuneloset.fi/paikalliset/802248) eikä missään numerossa ennen asukaskyselyn loppua (15.10.2017). 
Muissa lehdissä kartta oli ennen asukaskyselyä. Kuinka näin kävi hollolalaisille osoitetussa uutisoinnissa? 
Kuka ohjasi ja ketä? 
 Jos ja kun joku hollolalainen sattui lukemaan Hollolan Seudun artikkelista ensimmäistä kertaa kierrä-
tyspuistosta, kovin hyvä käsitys näiden kolmen auktoriteetin kommenteista jäi. Sijaintipaikka oli epä-
määräinen ”kehätien varsi”. Hollolaiselle ei tullut mieleenkään, että ollaan tekemässä clean-tech -alan 
kaatopaikkaa. Kenenkään Hollolassa ei pitäisi huolestua ennen tulevaa 2.-15.10. järjestettyä verkkokyse-
lyä. Ensimmäinen kierrätyspuiston asukastilaisuuskin oli jo ollut Lahdessa 4.9. 
 ESS (9.10.2017, Liite 2 ss. 3-4) nosti esiin Kehätie -kohteen otsikolla: ”Uusi alue voi löytyä kehätien 
varresta”, johon nastolalaiset ja muut voivat hyvin tarttua. Paikan nimi on ”kehätien varsi” eikä Aikkala. 
Hollola tuki hanketta. Tietämättömät hollolalaiset olivat hämillään. Heikkouksia ei ollut. Toinen 
asukastilaisuus järjestettiin Hollolassa vasta asukas-/karttakyselyn jälkeen 1.11.2017.  
 Liiton tekemän kierrätyspuistohankkeen ja asukaskyselyn (2.-15.10.2017) esittelyvideossa 
(https://youtu.be/pkYV_qhXweM, 01.10.2017) kohteiden numerot ovat virheelliset! Hollolan kehätie -kohteen 
numero on 2, vaikka se on 9 liiton lehdistötiedotteessa (Kuva 4, s. 15) ja kartta-/asukaskyselyssä (katso kuva 
8). Lisäksi videossa harhauttavasi puhutaan 100 ha:n alueesta, vaikka kehätie -kohde oli tuolloin 287 ha!. 
 

Vuorovaikutuksen odotettu tulos 

Lahti, Hollola ja liitto saivat mitä halusivat eli hyvin informoidut nastolalaiset ja muut äänestivät Hollolan 
kunnan tukeman ja hyvien liikenneyhteyksien kehätie -kohteen selkeäksi ykköseksi (Kuva 8). (Sitowise, 2017 
s. 87). https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/02/Lahden_seudun_kierr%C3%A4tyspuisto_karttakysely_yhteenveto.pdf 
 Äänestysaktiivisuus (osallistuminen) tukee hyvin sivun 14 Taulukon 1 sisältöä. Kierrätyspuistohankkeen 
kanssa painineet nastolalaiset ja muut olivat paljon aktiivisempia kuin hankkeesta ”tietämättömät” hollola-
laiset.  

 
Kuva 8. Karttakysely: Mikä on mielestäsi soveltuvin sijainti kierrätyspuistolle: Nastolassa, Hollolassa ja 

muualla asuvat. 
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Asukaskysely ja siitä tehty esittelyvideo  
https://www.youtube.com/watch?v=gcwbdga8i-k&t=2s 

 ovat täysin puolueellisesti toteutetut poliittisiin tarkoituksiin. 
 
 

Vaihemaakuntakaavassa (s. 23) todetaan:  
https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/10/20201012MH_Maakuntakaava2020_ehdotus_SELOSTUS.pdf 

 

”Selvitys tehtiin tiiviissä vuorovaikutuksessa asukkaiden ja sidosryhmien kanssa: hankkeen aikana 
järjestettiin kaksi yleisötilaisuutta ja toteutettiin verkkopohjainen karttakysely. Saadusta palaut-
teesta tehtiin yhteenveto kullekin alueelle, mutta tätä ei pisteytetty.” 

 
Tämä ei pidä paikkaansa. Hollolalaisia syrjittiin. 

Tilaisuuksista ei kuulutettu Hollolan Sanomissa ja paikannimi oli harhaanjohtava. 
 

Koska liiton mukaan sijaintipaikkaselvitys on osana (vaihe)maakuntakaavan toteuttamista, 
sijaintipaikkaselvityksen vuorovaikutusta sitoo maankäyttö- ja rakennuslaki! 

 
Liitto (PHL, 2020, Muistutus 14, s. 16) Uusitalon vaihemaakuntakaavan muistutuksen vastineessa toteaa: 
 ”Kaavoitusta edeltäneiden selvitysten laatimiseen ei sovelleta maankäyttö- ja rakennuslakia tai YVA-lakia ja 
-asetusta, vaan nämä säädökset ohjaavat maa-kuntakaavan laatimista ja ympäristövaikutusten arviointi-
menettelyä.” 
  

”Kun mitkään lait eivät ohjanneet selvitystä niin liitto eli kuin pellossa ja 
sijaintipaikkaselvitys tehtiin vastoin sekä maankäyttö- ja rakennuslakia että YVA-lakia. 

Millainen on liiton moraali ja etiikka? 
 

1.6. Päijät-Hämeen liitto mustamaalaa professori Uusitalon  

Uusitalo laati 29.7.2018 ESS:iin mielipidekirjoituksen sijaintipaikkaselvityksen vuorovaikutuksesta (Liite 3, 
s. 2). Liitto EOAK:an antamassaan selvityksessään (Liite 4) mustamaalaa professori Uusitalon toteamalla:  

 

”Erityisesti Etelä-Suomen Sanomien Lukijalta palstalla 29.7.2018 julkaistussa kirjoituksessa Uusitalo 
on kohdentanut epäasiallisia ja loukkaavia väitteitä liiton erityisasiantuntija Tapio Ojaseen” (s. 1) ja 
”Pidämme Olavi Uusitalon Tapio Ojaseen henkilökohtaisesti kohdentuvaa kirjoittelua erityisesti 
Etelä-Suomen Sanomissa 29.7.2018 epäasiallisena ja moitittavana.” (s. 8).  

 

Edellä olleen mediatiedotteen (Kuva 4 s. 15) ja ohjausryhmän 1. kokouksen muistion (Liite 5) mukaan 
silloinen erityisasiantuntija, väyläviraston ylitarkastaja Tapio Ojanen vastasi mediasuhteista. Ojanen mainitaan 
kirjoituksessa 29.7.2018, koska hän oli paljon esillä mediassa. 
 Vuorovaikutus syrji hollolalaisia. Ohessa on muutama lisäseikka Ojasen toimintaan. Uusitalon kirjoituk-
sen toteamus: ”Ojanen myönsi sanaongelman: ”Puisto on omalla tavallaan harhaanjohtava” (ESS 11.11.2017). 
Hänen mukaansa asiasta kiinnostuneet pääsevät vaikuttamaan sijoituspaikan valintaan (ESS 24.8.2017), mutta 
hän ei halunnut ottaa hollolalaisia mukaan.” on totta.  
 Liitto Ojasen antamassa Hollolan yleiskaavan luonnosvaiheen lausunnossaan (14.11.201) toteaa:  
 

”On mahdollista, että uusi maakuntakaava astuu voimaan ennen kuin yleiskaavatyötä ollaan viemässä 
kunnan valtuuston hyväksyttäväksi. Tästä johtuen on tässä lausunnossa tuotu esiin strategisen yleiskaavan 
luonnoksen suhde korjattuun maakuntakaavaehdotukseen 2014.”  

 

 Liitto ei lausunnossaan kuitenkaan mainitse eikä selitä uutta llk -termiä, Aikkalan llk2-aluetta, kierrätys-
puistoa eikä kiertotaloutta. Liitto ei vaadi myöskään niiden käyttöä. Halutessaan hollolalaiset mukaan Ojanen 
olisi voinut täyttää yllä mainitun lupauksen noudattamalla uutta maakuntakaavaa ja kertomalla mainitut 
kertomatta jätetyt asiat.  
 Niinikään Ojanen olisi voinut aloittaa asukkaiden kontaktoinnin heti tilatessaan huhtikuussa 2017 sijainti-
paikkaselvityksen. Hän oli kuitenkin ohjausryhmän 1. kokouksen jälkeen muuttanut suunnitelman aika-
taulua ja tuskin hollolalaisten näkökulmasta löysempään suuntaan (Liite 5. kohta 8.5. s. 5). 
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 Jos esimerkiksi Hollolan Sanomat on poistanut kohdealueiden kartan (Kuva 5, s. 16) 30.8. lehdestä 
Ojanen olisi voinut vaatia sen 6.9. numeroon ja Seutu4:n 31.8. -verkkojulkaisuun. Nähtyään lehdistön (ESS 
24.8.) käyttävän ”kehätien varsi” -nimeä hän oli hyvin voinut vaatia maakuntakaavan 2014 mukaisen Aikkala-
nimen käyttöä ESS:n 30.8. ja 9.10. -numeroihin. Jälkimmäisessä artikkelissa otsikossakin oli ”kehätien varsi”. 
Ojasella olisi ollut monia keinoja saada hollolalaisia/set mukaan. 
 Kuvan 8 (s. 18) mukaan ”Päijät-Hämeen liitto sai mitä halusi eli hyvin informoidut nastolalaiset ja muut 
äänestivät Hollolan tukeman ja hyvien liikenne yhteyksien Kehätien selkeäksi ykköseksi.” kuten totean 
kirjoituksessani. 
 Päijät-Hämeen liitto kieltäytyi 18.11.2020 käsittelemästä professori Uusitalon oikaisuvaatimusta 

 
From: Päijät-Hämeen Liitto / Toimisto <toimisto@paijat-hame.fi>  
Sent: Wednesday, 18 November 2020 10.34 
To: olavi.uusitalo@gmail.com 
Subject: Sähköpostinne 9.11. 
 
Päijät-Hämeen liiton maakuntahallitus on antanut vastineen 17.12.2018 Eduskunnan oikeusasiamiehen 
kansliaan tekemänne kantelun johdosta. Oikeusasiamiehen kanslia on päättänyt asian käsittelyn.  
Päijät-Hämeen liitto katsoo asian omalta osaltaan loppuun käsitellyksi.  
Päijät-Hämeen liitto 
 

 
1.7. Hollola kiistää varauksenteon yleiskaavaan 
 
Kierrätyspuistoon varautuminen Hollolan yleiskaavassa tulee julki  
 

 Siton raportista (Sito, 2017c, 8.12.2017) selvisi Hollolan yleiskaavaan salassa tehty kierrätyspuistovaraus 
maakuntakaavan 2014 Aikkalan llk2-alueelle.  

 

”Maakuntakaavamerkintä: - llk - luonnonvaralogistiikan kehittämisalue [Aikkalan llk2]  
Hollolan strateginen yleiskaava 2017 [hyväksytty 3.4.2017]:  
Kierrätyspuistoon on varauduttu Hollolan strategisessa yleiskaavassa (hyv. 2017)” (Sito, 2017, s. 39) 

 https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/02/Sijaintipaikkaselvitys_8_12_2017.pdf  
 
Kuntalaisten vastustusadressit 
Vastustamme Lahden seudun kierrätyspuiston sijoittamista Hollolaan kehätien varteen. 
Hollolan kierrätyspuiston sijaintipaikkaa vastustavat adressit avattiin joulukuussa 2017. Nimiä kerättiin 
luovutuksen yhteyteen 15.1.2018 mennessä 1750 henkilöltä. Nimien keruu adressiin jatkuu edelleen. Lisä-
nimiä on tullut adressin luovuttamisen jälkeen yli 400.  
 
Hollola kiistää varauksenteon yleiskaavaan 
 
Kesään 2018 mennessä Hollolan kunta ja Päijät-Hämeen liitto olivat panostaneet kehätie -kohteeseen 
(Aikkalan piilohankkeeseen): 
 
 - Nostavan logistiikka-alueen kituessa Hollola saisi edes jotain toimintaa (kaatopaikka) haluamaansa 

Lahden eteläisen kehätien Nostavan liittymään. 
 - Hollola, Lahti ja liitto olivat saaneet Aikkalan lk2 -alueen maakuntakaavaan ja kaatopaikkavarauksen 

Aikkalan llk2-alueelle yleiskaavaan ja aiotulle kehätie -kohteeseen ilman muistutuksia ja valituksia 
 - kehätie -kohde oli asukasvastustuksesta vapaa eli sitä mitä poliitikot halusivat 
 - kehätie -kohde oli saatu sijaintipaikkaselvityksen ja asukaskyselyn selkeäksi ykköseksi. 
   - Hollolan kunta oli valmis panostamaan kierrätyspuistoon 
 - Hollolan valtuusto oli päättänyt (9.4.) lähteä mukaan kierrätyspuiston Päijät-Hämeen jätehuollon 

vetämään YVA-prosessiin 
 - maakuntahallitus (14.5.) ja -valtuusto (18.6.) olivat aloittaneet jätteenkäsittelyn vaihemaakuntakaavan. 
 - Hollolan kunta oli hakenut keväällä kunnanjohtaja Päivi Rahkoselle korkeata kunniamerkkiä (myönnetty 

joulukuussa 2018). Rahkonen on muun muassa kh:n esittelijänä vastuussa yleiskaavan (hyv. 3.4.2017) 
kaavaratkaisuista. Kunniamerkkihakemus siirtyi 1.8. Ritarikuntien arviointiin.  
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On kunnan ja liiton (Lahden) kannalta erittäin kiusallista ja hankalaa professori Olavi Uusitalon löytäessä 
kunnan ja maakuntaliiton kaavoituksesta ja muusta toiminnasta asioita, jotka ovat rikkoneet Maankäyttö ja 
rakennuslakia (132/1999) epäämällä hollolalaisilta vuorovaikutusmahdollisuuden. 
 Uusitalo pitää saada, ellei hiljaiseksi, niin ainakin kunnolla mustamaalattua maakunnan ammatti- ja 
luottamushenkilö (poliitikko)- ja viranhaltijapiireissä sekä muissa kunnan sidosryhmissä.  
 Kunta laati vastineen 10.8.2018 kunnan verkkosivuston Lahden seudun kierrätyspuisto -asiantuntija-
sivuille (Kuva 9) professori Uusitalon kaava- ja paikannimiharhautuksia ja viestintää koskeviin mielipide-
kirjoituksiin (ESS 15.7. ja 29.7.2016). 
https://www.hollola.fi/library/files/5b6d7d64c9105849210006c5/Hollolan_kunta_vastaa_Lukijan_mielipiteeseen_hein_kuu2018.pdf 
 

Hollolan kunnan ja maakunnankin kannalta erittäin arvovaltainen taho, kh:n pj ja maakuntahallituksen varapj, 
Kristiina Hämäläinen, elinvoimajohtaja Heli Randell, kaavoitusarkkitehti Katariina Tuloisela ja tiedottaja Pilvi 
Kallio-Meriläinen, kiisti vastineessaan (10.8.2018) varauksenteon, jotta Hämeen ELY-keskus voi ottaa kehätie 
-kohteen YVA-menettelyyn. Vastineessa mukana olevat Uusitalon mielipidekirjoitukset ovat selkoesityksinä 
luettavissa Liitteestä 3. Kunta ja kh:n pj jakoivat tietoa vastineesta omilla Twitter- ja Facebook -tileillään. 

 

 

 

 
Hollolan kunta kiisti kaavoituksen myös Suetu4:n mielipidekirjoituksessaan 22.8.2018 (http://www.e-
pages.dk/hollolan/296/, s.6), joka koski saman lehden Olavi Uusitalo mielipidekirjoitusta (15.8.2018, http://www.e-
pages.dk/hollolan/297/, s. 6). Uusitalo korjasi kunnan perättömät väitteet 26.9.2018 (http://www.e-
pages.dk/hollolan/302/, s.6).  
 
 
1.8. Hollola ei puhu totta eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan 
 
 
Hollolan vastine 10.8.2018   
Kunnan vastineen ensimmäisessä kohdassa muun muassa todetaan: 
 

”Kierrätyspuistoa ei ole käsitelty kunnan kaavatyössä.” 
 

Lause ei pidä paikkansa. Sijaintipaikkaselvityksen (Sito, 2017a) ohjausryhmän 1. kokouksen muistiossa ja 
Siton raportissa (Sito, 2017c) todetaan Hollolan Aikkala/Okeroinen/kehätie/kohde 9 osalta: ”Kohde 9: 2017 
hyväksytyssä strategisessa yleiskaavassa on varauduttu kohteeseen” ja ”Kierrätyspuistoon on varauduttu 
Hollolan strategisessa yleiskaavassa (hyv. 2017)”  
 
Edellä kerrottiin myös, kuinka Hollola vei kierrätyspuistovarauksen yleiskaavaan 2017  
 
Kolmannessa kohdassa todetaan: 
 

”Kirjoituksessa on sijainteina menneet sekaisin kierrätyspuistoksi aiottu alue ja maanvastaanottoon 
tarkoitettu Aikkalan alue. Aikkalan alueelle ei ole suunniteltu eikä ole tulossa kierrätyspuistoa.” 



 

 

 
Kuva 9. Hollolan kunta / kierrätyspuiston asiantuntijasivut (8.10.2018) / Vastine alhaalla oikealla. 
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Lauseet eivät pidä paikkansa. Professori Uusitalo ei mainitse kirjoituksissaan Aikkalan maanvastaanotto-
aluetta, koska se ei ole hänen kirjoituksissaan tarkastelemissa hyväksytyssä maakuntakaavassa 2014 
eikä yleiskaavassa 2017. Uusitalo ei voi sekoittaa alueita, kun niistä toista hän ei edes mainitse. Aikkalaan on 
suunniteltu kierrätyspuistoa, koska Aikkalan llk2-alueelle on tehty sille varaus (Kuva 3, s. 9).  
 Hollolan kunta teki kierrätyspuistovarauksen yleiskaavaan vastoin Maankäyttö- ja rakennuslakia liiton 
avustuksella taitavin kaava- ja paikannimiharhautuksin. Kehätie -kohde sai sijaintipaikkaselvityksessä 
lisäpisteitä laittomasti tehdystä kaavoituksesta. 
 Hollolan kunta ei puhu totta EOAK:an lähettämässään professori Uusitalon mielipidekirjoituksia 
koskevassa vastineessa 10.8.2018. 
 
Hollolan kunnan professori Uusitalo kantelua koskeva selvitys (Hollola, 2018)   
 
 Kieltonsa tueksi EOAK:lle 3.12.2018 lähettämäänsä Uusitalon kantelua koskevaan selvitykseen Hollolan 
kh lisäsi oman, virallisesta maakuntakaavasta poikkeavan maakuntakaavaotteen (Kuva 10), jonka oi-
keellisuudesta liitto ei suostunut antamaan lausuntoa.  
 

 
 

Kuva 10. Hollolan EOAK:n selvityksen maakuntakaavaote (Liite_1_a,_kierrätyspuistorajaus_eri_kartoilla) 
 
 

Vastineessa sanotaan: 
 

”Liityntä Päijät-Hämeen maakuntakaavaan 2014; muistutukset, Aikkala -nimi ja merkinnät 
 

Tässä osiossa esitetään, miten kunnan kaavoitusprosessi eteni, kun lahden seudulla etsittiin 
sijoittumispaikkaa uudelle maanvastaanottoalueelle.” 
 

Selvitystyö uusien alueiden löytymiseksi käynnistyi syystalvella 2008 yhteistyössä Lahden seudun kun-
tien, Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n ja Päijät-Hämeen liiton kanssa. Selvitystyön pohjalta valikoi-
tui neljä mahdollista aluetta ja niiden ympäristövaikutuksia tutkittiin vuonna 2009 alkaneella ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelyllä. Selvityksessä tutkittiin sijoittumispaikkoina Hollolan alueelta 
Aikkalaa ja Tuohijärvenkallion aluetta sekä Nastolassa Oksjärven aluetta ja Nastolan vanhaa 
kaatopaikkaa. 
 

Ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistui huhtikuussa 2010. 
 

Hollolan kunta ryhtyi asemakaavan valmistelun yhteydessä neuvottelemaan kaavoitettavan alueen 
maanhankinnasta maanomistajan kanssa. Toimintaa varten oli tarkoitus hankkia maata 42,8 ha. 
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Alueen asemakaavoitusta ei koskaan saatettu vireille ja asemakaavan laatiminen jäi odottamaan maa-
kuntakaavan merkintää. Näin varmistettiin, ettei asemakaavoitusta varten tarvitse hakea poikkea-
mista maakuntakaavasta. 10.3.2018 (kuulutusten myötä) voimaan tulleessa Päijät-Hämeen maakun-
takaavassa 2014 alue on osoitettu Aikkalan luonnonvaralogistiikan kehittämisen kohdealueeksi.” 

 
Hollolan kertoo, että maakuntakaavan 2014 (hyväksytty 2.12.2016) Aikkalan luonnonvaralogistiikan koh-
dealue on Aikkalan maanvastaanottoalue. Lainvoimaisessa maakuntakaavassa 2014 ei mainita Aikkalan 
maanvastaanottoaluetta! 
 Puhutaanko selvityksessä tarkoituksella perättömiä asioita, joilla voidaan harhauttaa Suomen 
ylintä oikeuden valvojaa eli EOAK:a. 
 Kunta unohtaa tarkoituksella edellä mainitut (katso s. 4) kh:n vuosina 2015 ja 2016 antamat maakunta-
kaavaehdotuksen 2014 lausunnot, joissa todetaan kunnalla olevan kaksi (mm. Aikkala llk2, 78 ha) luonnon-
varalogistiikan aluetta, llk. Laillisen maakuntakaavan kaavaselostuksessa alueet laajennetaan kattamaan myös 
jätteet (katso s. 4), https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/02/maka2014_SELOSTUS_20190514.pdf  (s. 82) 
 
EOAK:n selvityksen seuraavassa osiossa todetaan: 

 
”Varauksen teko strategiseen yleiskaavaan Aikkala/Okeroinen/Kehätie -kierrätyspuistohank-
keelle 
 

Valtuuston 4.3.2017 hyväksymässä yleiskaavassa on varattu tilaa vaativalle elinkeinotoi-
minalle sijoittumismahdollisuus Aikkalan nykyisen jäteaseman tuntumaan.  
 

Kaavamääräys:  
 
Aluekohtaiset määräykset:  
 

Riihimäentien varren alueen teollisuus- ja työpaikka-alueelle voidaan muun toiminnan ohella sijoittaa 
seudullisesti tärkeitä ja ympäristövaikutuksiltaan merkittäviä luonnonvara- tai muun logistiikan tai jätteen 
käsittelyn tai kierrätyksen alueita.  
 
Määräys mahdollistaa seudullisesti tärkeitä ja ympäristövaikutuksiltaan merkittäviä luonnonvara- tai 
muun logistiikan tai jätteen käsittelyn tai kierrätyksen alueita sijoittamisen Riihimäentien varren 
alueen teollisuus ja työpaikka-alueelle. Alue oli mukana seudullisen maanvastaanottoalueen YVA- 
tarkastelussa (ns. Aikkalan seudullinen maanvastaanottoalue) ja sillä perutella ja sen aikaisilla 
tiedoilla todettu sopivaksi paikaksi em. toiminnalle ja niin muodoin oli mukana maakuntakaavassa. 
Kunnan yleiskaava ei voi olla ristiriidassa maakuntakaavan kanssa, josta syystä alue otettiin mukaan 
strategiseen yleiskaavaan. 
 

Kantelussa esitetään erialisia nimivaihtoehtoja. Liitekartassa 1a on havainnollistettu paikkoja ja 
niiden nimiä.” 

 
Hollola myöntää nimenomaan yleiskaavan ehdotusvaiheessa salaa tuodut jätteenkäsittelyn ja kierrätyksen 
määritykset. Niistä ei ole keskustelu yleiskaavan aikaisemmissa vaiheissa eikä asukastilaisuuksissa.   
 
Kunta kertoon edelleen, että Aikkalan maanvastaanottoalue on sekä strategisessa yleiskaavassa 2017 että 
maakuntakaavassa 2014 (hyv. 2.12.2016) (”Alue oli mukana seudullisen maanvastaanottoalueen YVA- 
tarkastelussa (ns. Aikkalan seudullinen maanvastaanottoalue) ja sillä perutella ja sen aikaisilla tiedoilla 
todettu sopivaksi paikaksi em. toiminnalle ja niin muodoin oli mukana maakuntakaavassa. Kunnan yleiskaava 
ei voi olla ristiriidassa maakuntakaavan kanssa, josta syystä alue otettiin mukaan strategiseen yleiskaavaan”) 
ja sitten viitataan liitekarttaan 1a, jonka ylimmäisenä karttana on kuvan 10 kartta. 
 
 Hollolan kunnan EOAK:an toimittamassa Liitteen 1a ylimmäisessä kartassa (Kuva 10) on Aikkalan 
maanvastaanottoalue, joka kunnan selvityksessä EOAK:an (edellä) todettiin olevan sekä yleiskaavassa että 
maakuntakaavassa (2014).  
 Lisäksi ylin kartta yksilöidään maakuntakaavaotteeksi sen sisällä olevalla tekstillä: ”kierrätyspuiston 
selvitysalue” joka on myös kartan nimessä ”Maakuntakaavaote, johon on lisätty kierrätyspuiston selvitysalue”.  
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Liitteen 1a ylin kartta (Kuva 10) vahvistaa kunnan edellä todettua harhautuskertomusta Aikkalan seudulli-
sesta maanvastaanottoalueesta EOAK:aan. 
 
 Lainvoimaisen maakuntakaavan mukaan Aikkalan seudulliselle maanvastaanottoalueelle ei voida 
sijoittaa edellä listattuja toimintoja. Toiminnot voidaan sijoittaa vain Riihimäentien varren alueen 
teollisuus- ja työpaikka-alueella olevalle Aikkalan llk-aluelle . Katso Kuvat 2 (s. 6) ja 3 (s.10).  
 Hollolan yleiskaavan 2017 ja 2020 Teemakartoilla 5 Ympäristövaikutuksia aiheuttavat toiminnot (alla 
nettiositteet) Aikkalan llk2-alue näkyy, mutta se on molemmissa ilman nimeä ja alueen suunnitellun toimin-
nan kertomista. Kartoilla ei näy Aikkalan seudullista maanvastaanottoaluetta!  
https://www.hollola.fi/library/files/5d088756c910584f300001dc/kaastratyk_lainv_teema5_ymp.pdf  (yleiskaava 2017) 
https://www.hollola.fi/library/files/5faa8ed6c91058cd4b00047e/Y21_Strateginen_yleiskaava2020_ehdotusvaihe_kaavakartta5_ymparistovaikutukset
_kh9.11.2020.pdf  (yleiskaava 2020) 
 
 Samat EAOK:n toimitetun selvityksen perättömät perusteet toistuvat prof. Uusitalon oikaisuvaatimuksen 
(1.10.2018) käsittelyssä kunnanhallituksessa 3.12.2018 ja 14.1.2019 sekä YVA-tilaisuudessa 3.6.2019. Lisäk-
si maakuntakaavan 2014 hyväksymisajankohdaksi sanotaan vuosi 2014. Kaava hyväksyttiin 2.12.2016. 

 
Kunnanjohtaja Päivi Rahkosen kunnanhallituksen esittely 14.1.2019 

 

”Vastauksena todetaan seuraavaa: 
Kunnanhallitus 14.01.2019 
Maakuntakaavan ja kunnan strategisen kaavan Aikkala- nimike viittaa maanvastaanottopaikkaan; 
tämä kokonaisuus on sisällöltään ja sijainniltaan suppeampi alue kuin vuonna joulukuussa 2017 
valmistuneen tehdyn selvityksen mukainen kierrätyspuisto. Maakuntakaavan merkintä LLK2 viittaa 
Aikkalan maanvastaanottoalueen merkintään. Merkinnän tekeminen muuhun tarkoitukseen ilman 
laajempaa selvitystä ei olisi ollut mahdollista maakuntakaavaan. Kunnan strategisen yleiskaavan 
merkintä pohjautuu maakuntakaavamerkintään.” 
 

”Maakuntaliitto sen enempää kuin kuntaakaan ei ole voinut ottaa kaavoihin mukaan joulukuussa 
2017 valmistuneen kierrätyspuistoselvitykseen perustuvia varauksia, koska molemmat kaavat ovat 
valmistuneet ennen kierrätyspuistoselvityksen käynnistymistä (maakuntakaava 2014, kunnan 
strateginen yleiskaava huhtikuu 2017).” 

 
Rahkosen vastaus kaavoitusta koskevaan kysymykseen YVA-tilaisuus 3.6.2019 

 

”No tässä on moneen kertaan oikaistu sitä, että me ollaan täysin nolla tilanteessa. Kaikki kaavoitus 
joudutaan tekemään, kaikki kaavoituspäätökset eli nyt selvitetään. Tässä ei varmaan siihen 
historiaan kannata mennä, eli maanläjitysalueesta on lähtenyt aikanaan nämä varaukset ja niitä 
varteen on tehty kaavaan ennakkovarauksia eli 2014 maakuntakaavassa oli tehty ja sen mukainen 
varaus on tehty meidän strategisessa yleiskaavassa. Ja tämä selvitys, joka on käynnistynyt 2016 on 
sen maakuntakaavan jälkeen käynnistynyt asia eli ei sillä maakuntakaavalla tai strategisella 
yleiskaavalla ole voitu ottaa kantaa tähän asiaan, ja tämä kaavoitus tehdään ihan omana prosessina, 
mikäli tähän päädymme.” 

 
Professori Uusitalo vaati 10.11.2020 Hollolan kuntaa oikaisemaan sen eduskunnan oikeusasiamiehen 
kansliaan 3.12.2018 lähettämän selvityksen. Kunnanhallitus 24.11.2020 antamassaan päätöksessä toteaa: 
 

”Kunnanhallitus toteaa, että Uusitalon selvityspyyntö ei anna aihetta toimenpiteisiin. Lisäksi kunnan-
hallitus toteaa, että Uusitalolle on aikaisemmin jo vastattu asiaan riittävästi ja asianmukaisesti, joten 
hänelle ei enää vastata samaa asiakysymystä koskeviin tiedusteluihin.” 

 

Lukija voi katsoa edeltä kunnanjohtajan asiani esittelyn 14.1.2019 kokouksessa. Se on valhetta. 
 
Päätöksen perustelussaan asian valmistelija, hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen toteaa: 

 

”Uusitalo on asiakysymykseen liittyen lähettänyt kunnanhallitukselle 1.10.2018 päivätyn oikaisu-
pyynnön, jonka kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan 3.12.2018 §190 ja käsittelystä tehdyn 
oikaisupyynnön kokouksessaan 14.1.2019 §12.” 
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Rantanen aloitti Hollolan kunnan hallinto- ja talousjohtajana 1.6.2020. Hän joutui heti uskomaan muutettua 
totuutta eikä saanut selvittää tosiasioita puhtaalta pöydältä. Tämä on valitettavaa. Kaavoitusarkkitehti 
Katariina Tuloisela kertoi Uusitalolle, että sijaintipaikkaselvityksessä mainittu kehätie -kohteen varaus-
maininta on konsultin tekemä virhe. Tuloisela oli ohjausryhmän 1. kokouksessa 29.5.2017, jonka muistiossa 
(Liite 5) mainitaan myös varaus. Hän lienee itse vienyt kehätie -kohteen varaustiedon kokoukseen. 
  Professori Uusitalo toivoi Seutu4:ssa Hollolan kunnan hyväksyvän eettiset ohjeet, tai jos ne ovat 
hyväksytty, niin noudattavan niitä käytännön viranhaltijatyössä (29.5.2019, s. 5, http://www.e-
pages.dk/hollolan/335/). Niitä ei noudateta! 

 
Hollolan kunta on luokitellut professori Uusitalon persona non grataksi.  

 
 Hollolan kunnan EOAK:n selvityksessä (3.12.2018) mainitaan: ”Kantelussa esitetään erilaisia nimi-
vaihtoehtoja”.  Sivun 9 kuva 3 havainnollistaa prof. Uusitalon kantelussaan esiintuomaa kunnan nimenkäyttöä 
yleiskaavan luonnos- ja ehdotusvaiheissa. Ehdotusvaiheessa tehtiin kehätie -kohteelle 45 ha:n kaatopaikka-
varaus Aikkalan llk2-alueelle vastoin maankäyttö- ja rakennuslakia. Missään yleiskaavan 2017 asiakirjassa 
ei siis mainita kierrätyspuistoa, kiertotaloutta eikä maakuntakaavan mukaista Aikkalan llk2-aluetta. Vii-
meinen yleiskaavaan 2017 liittyvä asukastilaisuus oli luonnosvaiheessa! 
 Kaavoituksessa kunta käytti useaa nimeä peitelläkseen Aikkalan llk2-alueen. Edelleen keväällä 2018 eräs 
kh:n jäsen ohjeisti viranhaltijoita keksimään uuden paikan kierrätyspuistolle. 

 

”Lähettäjä: Kristiina Vanhala-Selin 
Lähetetty: 9. huhtikuuta 2018 20:25 
Vastaanottaja: Katariina Tuloisela <Katariina.Tuloisela@hollola.fi>; Heli Randell 
<Heli.Randell@hollola.fi> 
Kopio: Kristiina Hämäläinen <Kristiina.Hamalainen@hollola.fi> 
Aihe: kierrätyspuiston YVA:n liite  
 

Hei, 
- lisäksi pitäisi keksiä paikka tulevalle kierrätyspuistolle, ettei sitä osata yhdistää Salpakankaan 
alueeseen eikä Hollolan vetovoimaiseen asutukseen. 
… 

terv. Kristiina Vanhala-Selin” 
 
 
 
1.9. Aikkala/kehätie -kohde mukaan YVA-menettelyyn 
 
Kesällä 2018 YVA-menettelyyn otettiin mukaan Siton selvityksen neljä parasta kohdetta. Liitto toteaa 
sijaintipaikkaselvityksen ohjausryhmän 1. kokouksen muistiossa (19.6.2017) (Liite 5 s. 2):  
 

 ” P‐H liiton näkemyksen mukaan hanke on maakuntakaavan toteuttamista. Hankkeen tavoitteena 
on löytää alueita jatkosuunnittelua varten ja esittää alueista vertailukelpoista tietoa kaikkien 
käyttöön. Selvityksen pohjalta tarkastellaan maakuntakaavan muutostarpeita”  

 
Liitto toteaa vuorovaikutuksesta/tiedottamisesta Uusitalon kantelun johdosta EOAK:an antamassaan selvityk-
sessä (PHL, 2018):  

 

”Tiedottamisesta ei tässä vaiheessa ole vastaavaa säädöspohjaa kuin YVA-menettelyn ja maakunta-
kaavan laatimisen osalta säädellään.”  

 
Liitto (PHL, 2020, Muistutus 14, s. 16) Uusitalon vaihemaakuntakaavan muistutuksen vastineessa toteaa: 
 

Kaavoitusta edeltäneiden selvitysten laatimiseen ei sovelleta maankäyttö- ja rakennuslakia tai YVA-
lakia ja -asetusta, vaan nämä säädökset ohjaavat maa-kuntakaavan laatimista ja ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelyä.  
https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/12/20201204_MKH_Listalle_muistutusten-vastineet.pdf 

 
Huhtikuussa 2019 YVA:n yhteysviranomainen, Hämeen ELY-keskus ilmoitti, että Siton sijaintipaikkaselvitys 
(Sito, 2017c) on YVA-lain mukainen (alleviivaus lisätty):  
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”4.2 Hankevaihtoehdot ja niiden käsittely 
Arviointiohjelmassa on esitetty hankkeen toteutusvaihtoehtoina ns. 0- vaihtoehto ja neljä eri sijoi-
tus-paikkavaihtoehtoa. Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan tarkasteltavat vaihtoehdot muo-
dostavat asiallisen lähtökohdan lain vaatimukset täyttävälle YVA-menettelylle. Vaikka monissa 
mielipiteissä on kyseenalaistettu nyt esitettyjen sijoituspaikkaehtojen sopivuus kyseiselle hankkeel-
le ja esitetty kriittisiä näkemyksiä sijoituspaikkavaihtojen valintamenettelystä, esitettyjen vaihto-
ehtojen ympäristövaikutusten vertailua voidaan pitää YVA-lain kannalta asianmukaisena.” 
 (Hämeen ELY -keskus, HAMELY 1330/2018 29.3.2019, ss. 18-19) 
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BF974514D-DEAF-4941-AD7C-AC77BCC181E9%7D/145179 
 

Koska sijaintipaikkaselvitys on osa (vaihe)maakuntakaavan toteuttamista, sen säädöspohjan määrittelee 
maankäyttö- ja rakennuslaki! Liitto ei puhu EOAK:n selvityksessä eikä muistutuksen vastineessaan totta   
 
Hämeen ELY-keskuksen mukaan sijaintipaikkaselvityksessä on toimittu YVA-lain (252/2017) ja YVA-
asetuksen (277/2017) mukaisesti. Liiton mukaan ainakaan sijaintipaikkaselvityksen tiedottamista ja vuoro-
vaikutusta (tämä vastaa YVA-lainsäädännön kuulemista) ei tehty YVA-lainsäädännön eikä Maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaisesti. Koska sijaintipaikkaselvitys on osana vaihemaakuntakaava, sen tiedotus olisi pitänyt 
tehdä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.  Tässä on ristiriita. Katso sivun 5 Kuvan 1 kohta 5. Sito; 
Vastoin lakia, silti YVA:in 
 

Kuinka on mahdollista, että YVA-yhteysviranomainen on hyväksynyt Aikkala/kehätie -
kohteen YVA-menettelyyn? Kohteen varaus tehtiin maankäyttö- ja rakennuslain 

vastaisesti ja sitä kohdeltiin sijaintipaikkaselvityksessä vastoin samaa lakia. 
 

Professori Uusitalo on kolme kertaa yrittänyt turhaan saada lisättyä Hollolan yleiskaavan kierrätyspuisto-
varauksen YVA-aineistoon ja vaihemaakuntakaavaan (Kuva 11). YVA-vastaava Päijät-Hämeen jätehuolto 
(PHJ) ei kuitenkaan ole sitä YVA-ohjelmaan eikä selostukseen ottanut. 
 

Ote professori Uusitalon YVA-lausunnoista koskien Hollolan strategista yleiskaavaa 2017 
Samaan kuvaan (Kuva 11) Riihimäentien varren teollisuus- ja työpaikka-alue (pinta-ala tarkistetaan), 
Aikkalan llk2-alue ja VE1. Koko Aikkalan llk2-alueelle on tehty kaatopaikka eli jätteenkäsittely- ja 
kierrätysvaraus, 78 ha. Kierrätyspuiston alueelle siitä osuus 35 ha (tarkistetaan) ja se on kierrätyspuiston 
varauksen koko. Kaikki merkataan kuvaan. Lisäksi otetaan PrintScreen Pääkartasta Elinkeinot / Tilaa 
vaativat elinkeinoalueet niin että kattaa Riihimäentien varren teollisuus- ja työpaikka-alueen. Nyt näkyy 
kaikki mitä kierrätyspuistolle on tehty ja kaikki tämä on tehty salassa valtuustolta ja kuntalaisilta. Tästä 
asiasta ei ole yhtään keskusteltu. Tässä tuodaan avoimutta niin suhmuroituun hommaan.  

 
 
 
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian (EOAK) ohittaminen 
 
 Liitto aloitti jätteenkäsittelyn vaihemaakuntakaavan laadinnan kesällä 2018 ja Hollola yleiskaavan päivi-
tyksen syyskuussa 2019. Kunta ja liitto tiesivät, että EOAK vakiintuneen käytäntönsä mukaan ei tutki, kun 
uudelleenkaavoitus on menossa (toinen viranomaimen hoitaa asiaa). 19.11.2019 EOAK ilmoitti tästä Uusi-
talolle. 
 Se, että EOAK ei tutki, ei tarkoita sitä, etteikö lainvastaisuuksia Hollolan kunnan ja liiton 
toiminnassa olisi ollut. Tähän viittaa muun muassa se, että Hollolan kunta professori Uusitalon kantelun 
johdosta EAOK:an antamassaan selvitykseen liittää ”itse muokkaamansa maakuntakaavaotteen” (Kuva 10). 
Maakuntakaavan 2014 kartta löytyy linkistä. 
 https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/02/maka2014_kartta_1000x1300_20190514.pdf 
 Esimerkki: Hollola ja liitto saivat EOAK:sta prof. Uusitalon saman kanteluaineiston. Hollolan mukaan 
hän on sekoittanut Aikkalan maanvastaanottoalueen ja aiotun kierrätyspuiston alueen ja liiton mukaan 
maakuntakaavan 2014 llk2 ja EJm2 varaukset. Kunta ja liitto puhuvat ristiin. Kumpi on asiantuntija? 
Kumpikaan ei puhu totta. 
 
 Nyt ollaan sivun 5 Kuvan 1 kohdassa 6. EOAK:n vakiintunut käytäntö: ei tutki, kun tehdään uudel-
leenkaavoitus. 
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Kuva 11. Hollolan strateginen yleiskaava ja VE1 (Pohjakartta Sweco) 
 
 
1.10. Yhteenveto Päijät-Hämeen liiton ja Hollolan suhmuroinnista 
 
Kiertotalous ja siihen liittyvä kierrätyspuisto ovat olleet Lahdelle, liitolle ja Hollolalle tärkeä asia jo 
vuosikausia (Lautakunta pitää Montaria parempana kierrätyspuistolle - "Tarve on aito, ja kiertotalous voi 
tuoda työpaikkoja", ESS 8.3.2016 https://www.ess.fi/paikalliset/248583, Lahti sitoutui kiertotalouteen: "Talous 
kääntyy toisin päin!" ESS 10.5.2016 https://www.ess.fi/paikalliset/242220,  
 Kuitenkaan liitto ei mainitse niitä eikä selitä niitä maakuntakaavassa 2014 (hyv. 2.12.2016), jossa 
keskustelu on ohjattu tuulivoimaan, kauppaan ja Hälvälään ampuma-alueeseen. Liitto ei neljässä Hollolan 
yleiskaavan lausunnoissaan mainitse kiertotaloutta, kierrätyspuistoa, jätteenkäsittelyä eikä Aikkalan llk2-
aluetta. Mainitut asiat jätteenkäsittelyä lukuun ottamatta eivät ole Hollolan yleiskaavassakaan 2017, vaikka 
kaavassa varauduttiin kierrätyspuistoon. Tiedottaessaan medialle maakuntakaavasta liitto jätti kiertotalouteen 
liittyvät asiat kokonaan mainitsematta ja puhuu Hollolan kohteista vähätellen tai jättää ne mainitsematta. 
 Paikallislehti Seutu4 kirjoitti lehtiinsä sen, mitä liitto oli heille toimittanut. Tämän takia maakunta-
kaavaehdotusta käsitelleessä artikkelissa ei mainita llk-alueita, Aikkalan llk2-aluetta, kiertotaloutta, kierrätys-
puistoa eikä jätteenkäsittelyä. ESS vähättelee Aikkalaa (24.5.2016) ja jättää sen mainitsematta (18.11.2016). 
Liitto koordinoi perusteellisesti paikallista lehdistöä maakuntakaavan tiedottamisessa.  Paikallislehti Seutu4 
kirjoitti lehtiinsä sen, mitä liitto oli heille toimittanut. Tämä tarvittiin Aikkalan piilohankeen salaamiseksi. 
 Näin liitto ja Hollolan kunta saivat halutut kaavamerkinnät ensin maakuntakaavaan 2014 ja sitten 
yleiskaavaan 2017 muistutuksitta ja valituksitta. 
 Kaavoituksen ulkopuolella tehty, mutta vaihemaakuntatyöhön olennaisesti liittyvä sijainti-
paikkaselvitys oli Lahdelle, liitolle ja Hollolalle oiva menetelmä pitää hollolalaiset pimennossa ja 
toteuttaa rinnakkainen Aikkalan kierrätyspuiston piilohanke. Rambollin esikartoitukseen (22.8.2016) 
valituista kymmenestä kohteesta viisi sijaitsee Lahden Nastolassa, kolme Orimattilassa ja kaksi Hollolassa. 

Aikkalan llk2
-alue (78ha)

Riihimäentien varren 
teollisuus ja työ-

paikka-alue (300 ha)

Varaus kierrätys-
puistolle 35 ha
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Samat kohteet sopivat myös Siton selvitykseen, koska näin tulevassa asukaskyselyssä mahdolliset 
hollolalaisäänet hajautuvat usealle kohteelle. Lisäksi ”Okeroinen” -kohde oli saanut uuden ”vetävämmän” 
nimen ”kehätien varsi” tai vastaava keskittämään nastolalaisten ja muiden äänet hyvien liikenneyhteyksien 
”kehätie”- kohteelle. 
 Liitto myönsi tämän (ESS 3.11.2017) ”Kommentteja tuli eniten Nastolan ja Hollolan sijaintivaihto-
ehdoista, joiden välinen vastakkainasettelu näkyi tuloksissa. Nastolan alueen vastaajista monet olivat 
äänestäneet Hollolan vaihtoehtoa parhaaksi. Hollolalaiset puolestaan olivat äänestäneet Nastolan kohteita.” 
Nastolalaiset äänestivät ”Hollolan vaihtoehtoa” (yksikkö) = kehätietä ja ”hollolaiset puolestaan olivat 
äänestäneet Nastolan kohteita” (monikko) (katso Kuva 8, s. 18).  
 Kovaa asukasvastustusta saaneet Nastolan kohteet, Kirviä ja Montari, otettiin mukana sijaintipaikka-
selvitykseen, jotta sijaintipaikkaselvitykseen saatiin asutusta lähellä olevia kohteita ja jotta nastolalaiset ja 
muut saatiin äänestämään kehätie -kohdetta. Halutun äänestuloksen (kehätie on #1) kannalta aluevalinta oli 
perusteellinen. 
 Sijaintipaikkaselvityksen julkistamisen jälkeen kiertotalous nostettiin heti esiin: ”Kiertotaloutta palvele-
van jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaava” ja Hollolan kunnanhallituksen tiedotus 4.9.2017: 
 

  ”Kiertotalous tulee haastamaan nykyisen jätehuoltoalan toimintalogiikkaa ja ansaintaperusteita. 
Kiertotalouden mukaisessa talousjärjestelmässä kaatopaikoille ja polttoon menevät materiaalihäviöt 
on minimoitu. Kiertotalouden perusytimenä on varmistaa jätehuoltoa edeltävien vaiheiden merkitystä 
kestävän materiaalikierron saavuttamisessa.” 
 

 Liiton silloinen erityisasiantuntija Tapio Ojanen vastasi vuorovaikutusosiosta siis myös kokonaisuudessaan 
lehdistötilaisuudesta/lehdistön tiedottamisesta ilman ohjausryhmää. Sito (2017a) -asiakirjasta on otettu vuoro-
vaikutuksen aikataulu ja toteutus:  
 
 ”8.1 Aikataulun tarkentaminen 
 - Aikataulu esiteltiin kokouksen yhteydessä. Aikatauluun tehdään muutos vuorovaikutussuunnitelman 

osalta niin, että: 
 - Tiedottaminen hankkeesta aloitetaan ennen kuin raporttiluonnos tuodaan julkisuuteen 
 - Lehdistötilaisuus pidetään ensin ja noin viikon päästä ensimmäinen vuorovaikutustilaisuus. Tilaisuuden 

yhteinen tiedote lähetetään ennen elokuussa. Lehdistötilaisuuden hoitaa kokonaisuudessaan tilaaja 
 - Ensin järjestetään vuorovaikutustilaisuus 1 ja sen jälkeen toteutetaan verkkokysely. Ulospäin työ 

käynnistyy ensimmäisen vuorovaikutustilaisuuden jälkeen, joka pidetään elo‐syyskuun vaihteessa” 
 

 Vuorovaikutussuunnitelma toteutettiin taidolla, jotta maakunta ”äänesti” Aikkala/kehätie -kohteen ykkö-
seksi. Hankkeen vetäjänä Ojanen koordinoi lehdistöä tarkoitushakuisesti, perusteellisesti ja liiton kannalta 
tehokkaasti. Ensimmäisestä asukastilaisuudesta (4.9.2017) ei ilmoitettu Hollolan Sanomissa. Kierrätys-
puiston oikea merkitys (=kaatopaikka) ei ollut eikä annettu hollolalaisten tiedossa/tietoon ennen kartta-
kyselyä. Sijaintipaikkaselvityksen julkistuksessa (24.8.2017) ESS käyttää nastolalaisille hyvin tuttua karttaa 
(Kuva 6, s.16) eikä kohdealueiden karttaa (Kuva 5, s.16). 
 Liitto ja Hollola kertoivat sijaintipaikkaselvityksen onnistuneen hyvin; ”Asukkaille tehdyn verkkokyselyn 
mukaan Hollola olisi paras vaihtoehto uudelle kierrätyspuistolle. Kyselyyn vastasi 800 henkeä, mikä on Päijät-
Hämeen liiton erityisasiantuntijan Tapio Ojasen mielestä hyvä tulos” (ESS 5.12.2017) ja ”Nyt olemme vasta 
saaneet tehtyä kuntalaisten kuulemisen.” totesi Hollolan kh:n silloinen pj. Kristiina Hämäläinen (ESS 
3.11.2017). Rinnakkainen Aikkalan kierrätyspuiston piilohanke viedään määrätietoisesti maaliin! 
 ESS uutisoi, että ”yleisötilaisuudessa [4.9.2017] aloitetaan asukkaiden kontaktointi” (ESS 24.8.2017) ja 
”kaikkia kuntia on informoitu hankesuunnitelmista tasapuolisesti” (ESS 5.12.2017), vaikka lehti oli uutisoinut 
Nastolan asukasillasta 14.10.2016: ”Vaihtoehtoisia alueita etsitään. Asia on seudullinen. Ympäristövaikutus-
ten arviointi on tehtävä kaikille paikoille. Mitään savuverhoa ei ole. Asukkaita kyllä kuullaan” 
 Hämeen ELY-keskus ottaa YVA-menettelyyn mukaan Hollolan Aikkala/kehätie -kohteen, jolle on tehty 
maankäyttö- ja rakennuslakien vastaisesti varaus Hollolan strategiseen yleiskaavaan ja jota on käsitelty sijainti-
paikkaselvityksessä YVA-lain ja -asetuksen vastaisesti. YVA-vastaava, PHJ, jätti mainitsematta kierrätys-
puistovarauksen. Kuinka tällä tavalla voidaan toimia näin mittavan hankkeen kanssa? 
 Hollolan yleiskaavan 2017 kierrätyspuistovaraus on kolme kertaa yritetty turhaan saada lisättyä YVA-
aineistoon ja vaihemaakuntakaavaan. YVA-vastaava Päijät-Hämeen jätehuolto (PHJ) ei kuitenkaan ole sitä 
YVA-ohjelmaan eikä -selostukseen ottanut.  
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2. Merkitys asutukselle ja ihmisten hyvinvointiin 
 
Vaihemaakuntakaavaehdotus(12.10.2020) ohjaa Hollolan strategista yleiskaavaa 2020 kierrätyspuisto-
hankkeen (selv-merkintä) osalta. Ehdotuksessa on unohdettu kokonaan Salpakankaan 12000 asukasta. Kehätie 
-kohteen aiheuttamia sosiaalisia vaikutuksia ei käsitellä vaihemaakuntakaavaehdotuksessa ollenkaan.  
 

Asukasviihtyisyyskysely kesä 2019 
 Kyselyn (Hollolan kunta / tiedote 26.8.2019) mukaan luonnonläheisyys ja ympäristö lisäävät asukas-
viihtyisyyttä ylitse muiden. Kierrätyspuisto oli jaetulla ykköstilalla asukasviihtyisyyttä laskevana tekijänä. 
 

Hollolan sijaintipaikkaa vastustava adressi 
Talvella 2018 tosiasioiden valjettua Hollolan kierrätyspuiston sijaintipaikkaa, ei kiertotaloutta, vastustavat 
adressit avattiin. Adressin allekirjoitti 15.1.2018 mennessä 1750 henkilöltä. Adressi on auki edelleen. 
Lisänimiä on tullut adressin luovuttamisen jälkeen yli 400. Alueen rajaaminen 287 ha:sta 152 ha:in ei 
ratkaise sijaintipaikan ongelmaa. Kaatopaikka on edelleen aivan liian lähellä 12000 asukkaan Salpakan-
kaan asutustaajamaa.  
 
 
2.1. Hollolan kehätie -kohde sijaitsee tuulen yläpuolella Salpakankaan asutukseen nähden 
 

Isojen laitosten, kuten kaavailtu kierrätyspuisto (VE1), tulee sijaita riittävän kaukana isoista asutuskeskuksista, 
kuten Salpakangas. Vallitsevien tuulten (Kuva 12; lähde YVA-selvitys) tulisi puhaltaa kaatopaikan yli 
poispäin asutuskeskuksesta, kuten Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksessa tapahtuu. Eniten alueella tuulee 
voimakkuudella 2.1.-5.7. m/s lounaasta, mikä tuo kaavaillun kierrätyspuiston melun, hajun ja pölyn 12000 
asukkaan Salpakankaalle.  
 

Kuva 12. Lahden sääaineiston tuuliruusu (YVA-selvitys). 
 
Tarastenjärven keskus on noin 15 km päässä Tampereelta koilliseen, noin 2 km itään Nurmin kylän keskuk-
sesta (Nurmi-Sorilan asukasluku on noin 660 asukasta) ja noin 1.5 km etäisyydellä luoteeseen Kangasalan 
Ruutanasta (noin 2500 asukasta). Tampereen seudun vallitsevat etelä- ja lounaistuulet puhaltavat jätteen-
käsittelykeskuksen yli asutuksesta poispäin. (Nurmi-Sorilan osayleiskaava Selostus / 12.12.2016). Seudulla 
vallitsevista etelä- ja lounaistuulista huolimatta alueelta kantautuu melua kaakkoispuolella (n. 1.5 km 
etäisyydellä) olevalle Ruutanan asuinalueelle saakka. Myös kaatopaikan lokkien kirkuminen on sillä alueella 
koettu häiritsevänä. (Ruutanan osayleiskaava … 14.12.2010 ja Lähtöaineisto).  
 Nokian ECO 3 sijaitsee Nokialla sen koillispuolella. Koukkujärvellä on ollut kaatopaikka vuodesta 1964 
lähtien, joten ECO3:a ei ole perustettu 13000 asukkaan asutuksen lähelle niin kuin nyt Hollolan kehätie -
kohdetta ollaan kaavailemassa. Lähin asutuskeskus vallitsevien lounastuulien alapuolella on Ylöjärven 
Soppeenmäki. Etäisyys sinne on neljä kilometriä. ECO 3. 
  

Millaisia nämä haitat olisivat, jos vallitsevat etelä- ja lounaistuulet puhaltaisivat kaatopaikan, kuten nyt 
suunnitellun kehätie -kohteen, 12000 asukkaan Salpakankaalle?  
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2.2 Ympäristörikoskatsaukset 2017-2020 
 
”Yhtenä keskeisenä ympäristörikollisuuden uhka- ja torjuntakuvana voidaan pitää sitä, että ympäristö-
rikosten alhainen kiinnijäämisriski lisäisi jatkossa taloudellista voittoa tavoittelevan järjestäytyneesti osana 
liiketoimintaa toteutetun ympäristörikollisuuden määrä. Alhaisen kiinnijäämisriskin ohella ympäristörikosten 
osalta on tuomioistuimissa omaksuttu rangaistuskäytäntö, joka on varsin lievä. Ympäristön turmelemisesta 
tuomitaan käytännössä yleisesti päiväsakkoja tai harvoin ehdollista vankeutta. Ehdoton vankeusrangaistus on 
Suomessa vuoden 1995 rikoslain ympäristörikoksia koskevan muutoksen jälkeen tuomittu vain niin sanotussa 
Lokapojat -tapauksessa” (Ympäristörikos-katsaus 2019:11) 
 Suomen ympäristörikostilaston kaksi lukumäärältään suurinta rikosryhmää, Ympäristön turmeleminen ja 
Ympäristörikkomus, vaikuttavat eniten jätteen luvattomaan hävittämiseen. Vuosina 2013-2019 edellisiä oli 
140-190 vuodessa ja jälkimmäisiä 190-270.  
 Törkeä ympäristön turmeleminen on ympäristön turmelemisen törkeä tekomuoto. Jos ympäristön tur-
melemisessa aiheutettu vahinko tai vahingon vaara on erityisen suuri, rikoksessa tavoitellaan huomattavaa 
taloudellista hyötyä tai rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, voidaan tekijä tuomita törkeästä ympäristön 
turmelemisesta. Teon vähimmäisrangaistus on neljä kuukautta ja enimmäisrangaistus kuusi vuotta vankeutta. 
Poliisi kirjasi vuonna 2018 yhteensä 12 törkeää ympäristön turmelemista. Kaikki vuonna 2018 kirjatut törkeät 
ympäristörikokset ovat esitutkinnassa paikallispoliisissa. Kaikkien tapausten voidaan katsoa tapahtuneen 
osana yritystoimintaa. Enin osa tapauksista liittyy erilaisten jätteiden muodossa tapahtuneeseen ympäristön 
pilaamiseen/roskaamiseen, mutta esitutkintaan on myös tullut luvanvastaista/luvatonta maa-ainesten 
hyödyntämistä. 
 Ympäristön turmeleminen -rikosryhmässä ”Tyypillisesti esitutkintaan tulevat ympäristörikokset koskevat 
mm. eri jätteiden luvaton hävittämistä tai niiden säilyttämistä joko pien- tai teollisuuskiinteistöjen alueella. 
Yleisesti rikoksesta epäiltynä ympäristön turmelemisessa on keski-ikäinen mies.” Ympäristörikkomus -
rikostyhmässä: ”Lähes poikkeuksetta epäillyt ympäristörikkomukset ilmoitetaan poliisille esimerkiksi silloin, 
kun erilaisia jätteitä tai romua on hylätty tai jätetty vähäisempiä määriä luvattomiin paikkoihin. 
Ympäristörikkomukset ovat luonteeltaan usein sellaisia, ettei niiden tekijä ole ilmoitushetkellä tiedossa. Mikäli 
tekijä saadaan tiedoksi, on seuraamus useimmiten poliisin määräämä rangaistusvaatimus.” Kaatopaikka ei siis 
lisää kiinnijäämisriskiä eikä muuta rangaistuskäytäntöä. Se ei myöskään houkuttele keski-ikäistä miestä 
eikä paljasta salaa jätteitä maastoon jättäviä henkilöitä.  
 Suurempi rikosryhmä eli Ympäristörikkomukset kuitenkin muodostavat riskin kaatopaikalle, jonne koo-
taan vaarallisia jätteitä, asbestia ym. erilaisista yrityksistä. Ympäristörikoskatsauksen (2017) mukaan syksyllä 
2016 tarkastettiin Keski-Uusimaalla 37 autokorjaamoa, joista 15:sta eli yli 40 prosentilla oli puutteita vaaral-
listen jätteiden käsittelyssä ja niistä annettiin rangaistusvaatimukset ympäristörikkomuksista. Kuinka paljon 
Keski-Uudenmaan autokorjaamojen toimintaa voi yleistää koko Uusimaalle, joka on Lahden seudun 
kierrätyspuiston päämarkkina-alue, ja muihin toimialoihin siellä? Ympäristörikkomuksissa piilevät kaato-
paikan suurriskit! 
 Tukes kartoitti kiertotalouteen liittyviä riskejä ja löysi merkittäviä ongelmia (Tekniikka & Talous, 
5.3.2019). Tukesin mukaan ”Kiertotalouteen liittyy myös räjähdysten, vuotojen ja tulipalojen kohonnut riski. 
Kierrätettävä materiaali voi syttyä tavallista herkemmin palamaan. Raaka-aine ja sen ominaisuudet ovat 
erilaiset verrattuna puhtaaseen raaka-aineeseen. Oman sivuvirran koostumus tunnetaan, mutta jos se on 
kerätty, vaikka kuluttajalta, epävarmuus kasvaa. Lähtökohtaisesti pitää varautua siihen, että mukana on myös 
sinne kuulumatonta tavaraa. Esimerkiksi metallinkeräyksestä on löytynyt teollisuuden mittalaitteita, jotka 
paljastuivatkin säteilynlähteiksi.”  
 Tukes nimenomaan korostaa vieraiden aineiden, joita kaatopaikalle tulee joka tapauksessa sekä 
kuluttajilta että yrityksistä, merkitystä räjähdys-, vuoto- ja tulipaloriskin kohottajana. Halutaanko näitä 
riskejä ottaa 13000 asukkaan Salpakankaan kupeeseen? 
 

Kierrätyspuisto ei poista vaihtelevaa kysyntää. Jos joku jätteenkäsittely-yritys ottaa kysyntäriskin (ei 
jatkokäsittelyä, ei asiakasta, hävitys ja loppusijoitus ovat kallista vieden liiketoiminnan katteet) ostaessaan 

jotakin jätettä, niin kierrätyspuisto ei ole ratkaisu. Haiseva pilaantunut / pilaantuva aine on ja makaa 
paikallaan. 
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2.3. Kaatopaikka-, jätekeskus- ja jätekasapalot ja muut riskit 
 
Ohessa muutama tärkeä kirjoitus aiheesta. 
 

”Jätevuoret liekeissä Teollisuuden ja rakennusten purkujätettä sisältävät kasat ovat monin 
paikoin kasvaneet holtittomasti. Tilanne heikentää paloturvallisuutta.”  
 

Toimittaja Tuula  Malin kirjoittaa Suomen Kuvalehdessä (34/2020) 
 https://www.sll.fi/hollola/2020/08/21/jatevuoret-liekeissa/ 
 

”Kierrätyspuiston myrkylliset savut ovat todellinen uhka”  
 

Hollolan ympäristöyhdistyksen puheenjohtaja Matti Laurila kirjoittaa (http://www.e-pages.dk/hollolan/387/, s 4) 
 

”Kierrätyspuiston sijoituspaikka pitää valita huolella” 
 

Lääkintöneuvos LT, yleislääketieteen ja ympäristöterveydenhuollon erikoislääkäri Kunnanvaltuutettu ja 
kunnanhallituksen jäsen Pentti Lampi kirjoittaa (http://www.e-pages.dk/hollolan/384/, s. 4)      
 
 
Palot jatkuvat kaiken aikaa. Alla on listausta. 
 
15.12.2020 Sapelikatu Lahti Hakekasa syttyi Sapelikadulla Lahdessa – sammutustyöt kestivät yöhön asti. 
Päivystävän palomestarin mukaan hakekasa oli kooltaan noin 500 kuutiometriä. Pelastuslaitos levitti kasan 
palopaikan läheiselle kentälle ja sammutti sen pienemmissä osissa. Sammutustyöt jatkuivat yhteen asti yöllä. 
Palo ei ollut vaarassa levitä ympäristöön Palo oli syttynyt luultavasti itsestään, arvioi päivystävä palomestari. 
https://www.ess.fi/paikalliset/3193886 
 
21.10.2020 Pansiontie Turku Turun suurpalon jälkisammutukset jatkuvat ainakin torstaiaamuun – kahden 
kerrostalon asukkaat evakuoitiin. Palosta annettiin keskiviikkona päivällä vaaratiedote runsaan savunmuodos-
tuksen vuoksi, mutta vaara oli ohi keskiviikkona illalla yhdentoista aikaan. – Palo levisi varastoon, jossa oli 
runsaasti ajoneuvojen renkaita. Rakennuksessa oli neljä liiketilaa ja kolme asuntoa. https://yle.fi/uutiset/3-
11605682 Tehtävä oli Viljasen mukaan myös sammuttajille hyvin vaativa. – Raskas savu, joka syntyi kumin 
ja polttonesteiden palamisesta, oli terveydelle vaarallista. Alueelle annettiin siksi vaaratiedote. Kehotimme 
sulkemaan ikkunat ja ilmanvaihdon, hän painottaa. https://www.is.fi/turun-seutu/art-2000006677224.html 
 
Tiistai 6.10.2020 Hamina Jätepalon sammutustyöt Haminassa jatkuvat jo neljäntenä päivänä – "Vuoro-
kauden päästä pitäisi takaseinän jo näkyä" 
https://kymensanomat.fi/uutiset/lahella/708c9629-f623-4ba3-ba0a-f2c8c80c7424 
Tulipalo syttyi varastohallissa lauantaina [3.10.] ja paloa on sammutettu siitä lähtien. Pelastuslaitos on 
sammuttanut varastohallissa syttynyttä tulipaloa pian jo kolmen päivän ajan. – Nyt sammutustyöt ovat siinä 
vaiheessa, että niiden loppu on jo näkyvissä. Vuorokauden päästä pitäisi takaseinän jo näkyä, kertoo päivystävä 
palomestari Ville Salonen Kymenlaakson pelastuslaitokselta. Tulipalosta levisi runsaasti savua. Sammutus-
töissä on ollut mukana vakinaisten palokuntien lisäksi sopimuspalokuntia Etelä-Kymenlaakson kunnista ja 
Pohjois-Kymenlaaksosta Kouvolasta.  
 
25.9.2020 Aittaluoto/Pori  Porissa tehdasalueen jätekasan tulipalo saatiin hallintaan – raivaustyöt jatkuvat 
vielä tunteja  https://yle.fi/uutiset/3-11562816 
Porissa Aittaluodon tehdasalueella on syttynyt yöllä kasapalo, jossa palaa muun muassa muovi- ja pahvijätettä, 
Satakunnan pelastuslaitos kertoo. Pelastuslaitoksen mukaan tulipalo on saatu rajattua hyvin ja sammutus- ja 
raivaustyötä jatketaan todennäköisesti läpi aamupäivän. Tulipalosta syntyi terveydelle haitallista savua ja 
alueen ihmisiä kehotettiin pysymään sisätiloissa sekä sulkemaan ilmanvaihto. Savu painui joen yli pohjoiseen 
asutusalueelle. Onneksi tuuli oli maltillista. Pelastuslaitos varautui myös tarvittaessa herättämään nukkuvia 
ihmisiä lähimmistä asuintaloista. Aittaluodossa paloi myös kaksi viikkoa sitten Aittaluodon teollisuus-
alueella paloi paperimassakasa viimeksi kaksi viikkoa sitten.  
 
29.8.2020 Rusko / Oulu Ruskon kaatopaikan tulipalo saatiin sammutettua – savu haittasi lähialueella. Ruskon 
kaatopaikka-alueella on syttynyt tulipalo. Hälytys tuli torstai-iltapäivänä neljän aikaan. Iltapäivällä tulipalosta 
tuli runsaasti savua ja pelastuslaitos neuvoi lähialueen asukkaita sulkemaan ovet ja ikkunat ja ilmastoinnin. 
Jätekasassa paloi muun muassa muovia. Palomestari Hannu Timosen mukaan tulipalo on todennäköisesti 
syttynyt itsestään. https://www.kaleva.fi/ruskon-kaatopaikan-tulipalo-saatiin-sammutettua-sa/1688910 
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28.7.2020 Yle Suuret jätekasojen palot uhkaavat jo kiertotalousalan imagoa – riskit olivat tiedossa 
Pelastusalan asiantuntija ehdottaa, että jätteenkäsittelylaitoksilla olisi oma palokunta. https://yle.fi/uutiset/3-
11466551 
 
21.7.2020 Tampereella on ollut kaksi vaikeaa jätekasapaloa lähellä asutusta lyhyen ajan sisään – 
sammuttaminen vie aikaa ja on vaarallista. https://yle.fi/uutiset/3-11457974 
 
20.7.2020 Enerkon Tampere (Katso Liite 6). Savusta vaaraa Tampereella – hehtaarin kokoinen puukasa 
syttyi työkoneesta. Paloa sammuttamassa on yli 20 pelastuslaitoksen yksikköä. https://www.is.fi/tampereen-seutu/art-
2000006576535.html 
 
16.6.2020 Topinoja/Turku Jätekeskuksen tulipalon sammutustyöt jatkuvat Turussa Topinojan jätekeskuksen 
paloa sammutetaan jossain muodossa yön yli, kerrotaan pelastuslaitokselta. STT: 14.6. 8:59, Päivitetty 14.6. 
Turun Topinojalla sijaitsevassa jätekeskuksessa paloi sunnuntaina noin 1 700 kuutiota rakennusjätettä. Paloa 
on sammutettu useita tunteja. Sammutusraivaustyöt jatkuvat iltamyöhään ja vartiointi vielä pidempään, 
pelastuslaitokselta kerrotaan. 
 
10.6.2020.Myllymäki/Jämsä Jämsän palo näkyy Jyväskylän Roninmäelle asti, Keskisuomalainen, 10.6.2020. 
Vaara ohi: Ikkunat, ovet ja ilmanvaihto kehotettiin sulkemaan Jämsänkoskella Myllymäen ja Pääskysmäen 
alueella, 10.6.2020. Valtava jätekasa roihusi Myllymäen teollisuusalueella Jämsässä, ilmavoimat auttoi 
sammutuksessa – "Savunmuodostus on aivan hurjaa", kertoi Ylen kuvaaja Keski-Suomi 11.6.2020 Jämsän 
jätepalon vedet valuvat pohjaveteen – alueen kaivovettä ei nyt kannata juoda. https://www.ksml.fi/paikalliset/2741107 
 
29.5.2020 Purkupiha /Lahti Tulipalosta vaarallista savua; Suurpalo Tulipalosta vaaraviesti laajalle alueelle. 
Palavasta kierrätyspolttoaineesta syntyi sankka ja vaarallinen savupilvi Lahden Jokimaalla, Sammutus jatkui 
koko päivän Jokimaalla. Myrkylliset hajut todellinen uhka. Kierrätyspuisto Asutukselle odotettavissa 
kohtuuttomia terveysriskejä. ”Kierrätyspuiston” jätteiden lajittelu- ja käsittelyhallien ja kaatopaikkojen palot 
ovat yleisiä” ESS 3.6.2020.   
 
11.5.2020 Delete Tampere Latso liite 6. ”Hälytys tulipalosta Deleten jätteenkäsittelylaitoksella Ruskon 
Tauskonkadulla tuli aamuyöllä puoli viiden aikaan. Palo oli syttynyt suuressa kasassa, jossa oli metalli- ja 
muovipitoista rakennusjätettä. Viereiseltä asuinalueelta jouduttiin evakuoimaan noin 350 ihmistä palosta 
levinneen sankan savun takia.” ESS 11.5.2020, https://www.ess.fi/kotimaa-ulkomaat/1767922  
 Jätekasan suurpalo ajoi asukkaita evakkoon Tampereella – laitokselle annettiin uhkasakko luvan-
vastaisista jätteistä viime vuonna, YLE 12./15.5.2020 https://yle.fi/uutiset/3-11347622 
 Tampereen valtavan tulipalon syy jäänee mysteeriksi, vaikka vihiä on syystä: Poliisi ei epäile rikosta, 
yrityksen pihalla paloja aiemminkin, YLE 12.5.2020 https://yle.fi/uutiset/3-11346996 
 ”Tampereella 11.5. oli valtava tulipalo Deleten Ruskon kierrätyslaitoksella 15 metriä korkeassa 
jätekasassa, 350 asukasta evakuoitiin päiväksi. Samalla alueella on huhtikuussa ollut pienempiä paloja jo 
kahdesti. Savun lisäksi alueelta on aiemmin levinnyt yli puolentoista vuoden ajan mädäntyneen kananmunan 
kaltaista hajua, mitä syntyy pitkään varastoidusta rakennusjätteestä.” ESS 3.6.2020 
 
2017-2018 Delete Tampere Deleten hajuhaitat vuosina 2017-2018. Mikä on syypää kummalliseen löyhkään, 
joka häiritsee asukkaita Hervannassa? "Alue haisee kananmunapieruilta" Kuluvan vuoden aikana pelastus-
laitos on käynyt alueella useamman kerran tarkastamassa hajusta tulleita ilmoituksia. Aamulehti 4.2.2018  
https://www.aamulehti.fi/a/200850145 Deleten laitoksella Tampereen Ruskossa on edelleen löyhkäävää jätettä: Ely-
keskus seuraa toimintaa ja toimenpiteet kovenevat, jos hajutilanne ei parane Ensimmäisen kerran yritystä 
muistutettiin asiasta jo syksyllä 2017. Aamulahti 4.1.2019  https://www.aamulehti.fi/a/201386034 
 
21.1.2020 Heinola Kuusakosken tehdasalueella Heinolassa syttyi tulipalo, https://www.ess.fi/paikalliset/761678 
 
5.8.2019 Heinola Tulipalo kierrätyskeskuksessa Heinolassa https://www.ess.fi/paikalliset/37163 
 
8.6.2019 Heinola Romuautot roihusivat Heinolassa – Valtava savupatsas sai autoilijat hiljentämään 
moottoritiellä. (MTV 8.6.2019) 
 
26.1.2019 Kujala Lahti. Kujalan jätekeskuksen alueella palaa jätekasa – ei epäillä tahallaan sytytetyksi 
https://www.ess.fi/art2515199 
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26.7.2017 Topinoja / Turku Suuri tulipalo Topinojan kaatopaikalla Turussa saatu hallintaan – vieressä metaa-
nikaasuvoimala. (YLE 26.7.2017)  
 
12.1.2018 Kujala Lahti Kujalan jätekeskuksessa oli suuri tulipalo - tuli eteni kuljetinhihnalla pihan jätekasasta 
lajittelu-rakennukseen https://www.ess.fi/paikalliset/196498 
 
16.7.2017 Kujala Lahti Energiajätekasa syttyi tuleen Kujalan jätekeskuksessa Lahdessa 
https://www.ess.fi/art2385366 
 
29.6.2017 Topinoja / Turku Pelastuslaitoksen toimintaa on haitannut alueella lennelleet dronet. Sammutus-
työt kestävät iltaan asti. Varsinais-Suomen pelastuslaitos sai tiedon Turun Topinojan jätekeskuksesta sytty-
neestä tulipalosta lauantaiaamuna. Jätekeskus sijaitsee noin seitsemän kilometrin päässä Turun keskustasta. 
(IS 29.6.2019)   
 
11.4.2007 Topinoja / Turku Topinojan kaatopaikkapalo hallinnassa Turussa. (Turun Sanomat 11.4.2007)  
 
VTT (2008) kertoo kymmenestä vuosina 2004-2008 sattuneesta palosta: 
 

- Keimolan rengasterminaalin palo 2.1.2004 
- Jätehallin palo Kajaanissa 14.3.2006 
- Kierrätysmateriaaleja hyödyntävän tuotantolaitoksen palo Lappeenrannassa 16.5.2006 
- Paperivaraston palo Seinäjoella 15.6.2006 ja 3.6.2008 
- Rengaspinnoittamon palo 19.7.2006 Pernajalla 
- Palo ongelmajätelaitoksella 3.7.2007 Tuusulassa 
- Rakennusjätteen palo Turussa 5.2.2005 ja 29.3.2007 
- Paperivaraston palo Seinäjoella 3.6.2008 
- Kompostointilaitoksen palo Joutsenossa 21.6.2008 

 
 

Haluaako Hollola ottaa niin lähelle 12000 asukkaan asutuskeskusta tällaiset riskit 
jälkipolvien kiusaksi? 

 

 

 

2.4. Kulttuuri- ja luontoympäristö  

 
Vaihemaakuntakaavaehdotuksen kaavaselostuksessa (12.20.2020, s. 7) sanotaan: 
https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/10/20201012MH_Maakuntakaava2020_ehdotus_SELOSTUS.pdf 

 
”Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat (s. 7) 
Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen 
turvaamisesta. Valtakunnalliset arvot on turvattu. Jätteenkäsittelyalueen sijaintivaihtoehtoja etsit-
täessä rajattiin sijoittumisessa jo alun perin pois valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristö- ja 
maisema-alueet, joten mikään vaihtoehtoalueista ei sijainnut valtakunnallisilla arvoalueilla eikä nii-
den välittömässä läheisyydessä.” 

 
Kuvan 13 mukaan kehätie -kohde sijaitsee keskellä kolmea merkittävää kulttuuriympäristöä. Mikä raati 
sijaintipaikkaselvityksessä on todennut, että kulttuuriympäristöjen arvot on turvattu? Kartanon omakoti-
yhdistys on täysin eri mieltä. 
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Kuva 13. Maiseman ja kulttuuriympäristön kannalta arvokkaat kohteet / Kehätie (Sito, 8.12.2017) 
 
 
Edelleen kaavaselostuksessa sanotaan: 
 

”Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden säilymistä edistetään suoja-aluein ja 
lajien suojelutarve huomioon ottaen. Turvataan riittävät viherkäytävät jätteenkäsittelyalueen lähei-
syyteen ekologisten yhteyksien säilymistä varten. Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden 
riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta.” 

 
Syksyn 2019 ekologinen verkosto ja virkistysyhteydet Hollolassa -asukasillassa oli muun muassa Kuva 14 
Nostava Laadullisessa tarkastelussa korostuneet luonnon monimuotoiset ydinalueet (lila”).  
 

 
 

Kuva 14. Nostava: Laadullisessa tarkastelussa korostuneet ydinalueet (lila) ja nykyisin / syksy 2019 
suunnitteilla oleva 152 hehtaarin kaatopaikka 
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Selvityksestä, johon asukasilta kuului, on Rambollin raportti (20.4.2020). Se ei ollut enää ehdotusvaiheen 
aineistossa. Miksei? Raportin tekstissä ei mainita kierrätyspuistoa, vaikka se oli esille 12.9. 2019 asukasillassa 
ja piirsin kartalle VE1 vaihtoehdon. Kierrätyspuisto näkyy vaivihkaa/salakavalasti dokumentin lopussa 
kartoissa 7.4. (s. 42) ja 7.5. (s. 43). Kuvan 14 Nostavan ydinalue ja sinne johtavat ekologiset yhteydet ovat 
poistettu raportin kuvista 6.1., 6.2. ja 6.3. 
 Karttaan 14 lisätty nyt aiottu (152 ha) kierrätyspuisto sijaitsee kokonaan tällä luonnon monimuotoisuuden 
ydinalueella. Karmeata mihin paikkaan kaatopaikkaa suunnitellaan. Miksi ei asioita selvitetä etukäteen? 
Kuvan 14 alueen luonnonmonimuotoisuuden karttaa ei ollut sijaintipaikkaselvityksessä! 
  
Rambollin raportin ehdotus 

 
”7. EHDOTUS ALUEELLISEKSI VIHERVERKOSTOKSI JA SUOSITUKSET 
MAANKÄYTÖLLE 
 
Kuvassa 7-1 on esitetty Hollolan viherverkoston rakenne analyysien ja asiantuntija-arvioiden perus-
teella. Verkoston yhteyksien ja alueiden valintaa, sisältöjä ja yhteyksien rooleja verkostossa on kuvattu 
edellisissä kappaleissa. Strategisen yleiskaavan päivityksen yhteydessä lähtökohdaksi ekologisen 
verkoston osoittamiseksi otetaan raportissa esitetty kartta 7-1.” 

 

Edelleen todettaan: 
 

Suositukset maankäytölle ja jatkosuunnitteluun: 
Alueita ylläpidetään ja kehitetään yhtenäisinä, hyvin saavutettavina sekä toiminnoiltaan ja luonnon 
ympäristöltään monipuolisina virkistys- ja viheralueina. Aluetta ja sen toimintoja tarkemmin 
suunniteltaessa ja lupamenettelyn yhteydessä tulee ottaa huomioon luontoarvot, kulttuurihistorialliset 
ja maisemalliset arvot, ja varmistaa virkistys- ja ulkoilureittien verkoston jatkuvuus. Erityistä 
huomiota tulee kiinnittää meluun ja esim. valtateiden estevaikutusten ehkäisemiseen. 

 
 

ja edelleen: 
 

”Suositukset maankäyttöön ja jatkosuunnitteluun: Tarkemman suunnittelun yhteydessä tulee ottaa 
huomioon lähivirkistysalueiden riittävyys, luontoarvot, kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot 
sekä varmistaa virkistysyhteyksien jatkuvuus. Yhteyden luonne voi vaihdella rakennetusta luonnon-
mukaiseen.” 

 

ja edelleen: 
 

“Suositukset maankäyttöön ja jatkosuunnitteluun: Tarkemman suunnittelun yhteydessä tulee ottaa 
huomioon lähivirkistysalueiden riittävyys, luontoarvot, kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot 
sekä varmistaa virkistysyhteyksien jatkuvuus. Yhteyden luonne voi vaihdella rakennetusta luonnon-
mukaiseen.” 

 
 

Kuvassa 7-1 (Kuva 15) on mukana myös Nostavan luonnon monimuotisuuden ydinalue. Edellä sitaateissa 
asiantuntijat ovat ehdottaneet tätä ratkaisua. Ramboll vielä korostaa ehdotustaan raportin viimeisen sivun 
kuvassa, joka on kuva 7-1. Nämä asiantuntijat ovat tehneet ratkaisunsa ilman Aikkalan kierrätyspuiston 
piilohankkeen aiheuttamia paineita. Sijaintipaikkaselvityksen ohjausryhmässä oli vain Aikkaln piilohanketta 
ajavia jäseniä eivätkä he ole luonnon asiantuntijoita. Se näkyy siinä, ettei kuvan 14. karttaa ollut selvityksessä. 
YVA-konsultit tekevät työtä toimeksiantajalle! Nyt Hollola on kuitenkin vastoin parhaita asiantuntijoita 
tuhoamassa Nostavan luonnon monimuotoisen ydinalueen (Kuva 14) sen ympärillä olevan kulttuuriympäristön 
(Kuva 13.) kierrätyspuistolla ja TP -alueella. Aikkalan piilohanke määrätietoisesti maaliin! 
 Toteutuessaan kierrätyspuistohanke pilaa monia kuntakeskuksen läheisyyden ulkoilu- ja harrastus-
mahdollisuuksia. Niitä ovat vaeltaminen, maastohiihto (hankikannolla), maastopyöräily (Takamaantie), 
sienestys ja marjastus, luonnon monimuotoisuuteen tutustuminen (kasvit, eläimet, Koivusillanjoki), pyöräily 
alueen ympäristössä (Koskimyllyntie, Kuusenlanatie, Tikkakalliontie, Takamaantie, Paassillantie). 
 



 

 

 
Kuva 15. Kuva 7-1.  Ehdotus Hollolan alueelliseksi viherverkostoksi (Ramboll 20.4.2020, s. 41). 
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2.5 Liikennejärjestelyt 
 
Nostavan liittymästä Okeroistentielle tuleva tie viedään kuvan 16 (muokattu kaavaselostuksen kuvaa 
9-3) mukaisesti suoraan Jankkarinkadun ja Okeroistentien risteykseen. Tällöin Nostavalta Lahteen 
menijät ja Lahdesta Nostavalle tulijat välttyvät Pulla-poikien risteyksen. Tämä on hyvä ratkaisu eten-
kin, jos ja kun Nostavan liittymään tulee kerrostaloasusutusta. Nostavan ja keskussairaalan välinen 
työmatka- ja hälytysajoliikenne nopeutuvat. Ratkaisu palvelee tilanteesta, joka kaavaselostuksessa 
sanotaan:  
 

”Lopputilanteessa Nostava muodostaa osittain omavaraisen uuden keskuksen hyvien liikenne-
yhteyksien varteen.” 

 

 
 
Kuva 16. Nostava / Okeroisentien välisen tien liityntä Jankkarinkatuun (pohjana kuva 9-3.) 
 
 
Jos kierrätyspuistohanke toteutuu se lisää runsaasti raskasta liikennettä entisen valtatie 12 eteläpuoli-
silla asutusalueilla (eritoten Kartano, Kumpula, ja Perhoslehto). 
 

3. Yhteenveto 

 
Annetun palautteen ottaminen huomioon. 

 
Hämeen ELY -keskus, YVA-menettelyn yhteysviranomaisena, 29.3.2019 ympäristövaikutusten arviointi-
ohjelmasta antamassaan lausunnossaan (s. 28) toteaa:  
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BF974514D-DEAF-4941-AD7C-AC77BCC181E9%7D/145179 

 
”Arviointiselostuksen ymmärrettävyyteen ja selkeyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Arviointiin 
kuuluvat seikat pitää esittää loogisesti ja selkeästi havainnollistaen. Karttojen ja kuvien lisäksi on 
käytettävä myös muita havainnollistavia esitystapoja, jotta arvioinnin keskeiset tulokset ja kunkin 
vaikutuksen merkittävyys käyvät selostuksesta ilmi myös muille kuin alan asiantuntijoille.” 

 
 
  

Liityntä suoraan Jankkarinkadulle
liikennevalo-ohjattuun risteykseen
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Kierrätyspuistossa käsiteltävät määrät ilmoitettava tonnien lisäksi kuutioina 
 
Muille kuin alan asiantuntijoille, tavallisille ihmisille, pinta-alat ja tilavuudet kertovat enemmän kuin jätteiden 
painot. Pinta-alasta ja tilavuudesta saa paremman käsityksen toiminnan suuruudesta. Kehätie -kohteen 
alkuperäinen pinta-ala oli 287 ha, joka vastaa noin 440 Kisapuiston jalkapallokentän kokoa. 
 Tulipaloista uutisoidessa käytetään pinta-aloja tai tilavuuksia: ”Turun Topinojalla sijaitsevassa 
jätekeskuksessa paloi sunnuntaina noin 1 700 kuutiota rakennusjätettä.”, ”Pelastuslaitoksen mukaan alueella 
syttyi noin 100 neliömetrin kokoinen jätekasa.”, ”Yli 6 000 neliön varastorakennuksessa sijaitsee muun 
muassa rengasmyymälä sekä vahinkoautokeskus. Arviolta kaksi kolmasosaa rakennuksesta tuhoutui.” 
”Savusta vaaraa Tampereella – hehtaarin kokoinen puukasa syttyi työkoneesta” 
 Tavallinen tallaaja voisi arvioida tilavuuksien mukaan erilaisten jätteiden määriä ja niiden vaatimia tiloja. 
Jos jätteet pidetään halleissa, kuten kehätie -kohteelle kaavaillaan, niin tilavuuksilla voisi arvioida niiden 
kokoa.   

Vaihemaakuntakavaehdotuksen (12.10.2020) sivulla 18 puhutaan määristä tonneina. Professori Uusitalo 
on useasti muistuttanut tilavuus -merkinnästä niin suullisesti kuin kirjallisesti (24.2.2019) 

 

”Ilmoittakaa kaikki tonnit myös kuutioina, jotta lukija saa käsityksen, kuinka monen metrin 
korkeudelta materiaali peittää jalkapallokenttä. Kehätien alkuperäinen laajuus 287 ha on 480 
jalkapallokenttää! KUUTIOT KUVIOIHIN!” 

 
Professori Uusitalo on myös vaatinut karttaa siitä, kuinka kehätie -kohde suhtautuu Hollolan yleiskaavan 2017 
suhteen (Kuva 11, s. 28).  Seutu4 -lehtikin noteerasi Uusitalon vaatimuksen: 

 

”Hollolalainen Olavi Uusitalo toivoi yva-ohjelmaan karttaa, josta selviäsi kehätien ehdotetun alueen 
suhde maakuntakaavaan ja Hollolan strategiseen yleiskaavaan”  (http://www.e-pages.dk/hollolan/320/, s. 3) 

 

Kuutioita eikä Hollolan yleiskaavaan 2017 kierrätyspuistovarausta ole tullut 
vaihemaakuntakaavaan, YVA-aineistoon eikä Hollolan strategiseen yleiskaavaan 2020! 

 
Varausta ei ole tullut, vaikka se todetaan kahdessa liiton virallisessa asiakirjassa, sijaintipaikkaselvityksen 
ohjausryhmän muistiossa ja sijaintipaikkaselvityksessä. 

 
 ”Kohde 9  2017 hyväksytyssä strategisessa yleiskaavassa on varauduttu kohteeseen.” (Liite5, s. 4) 

 
”Maakuntakaavamerkintä: - llk – luonnonvaralogistiikan kehittämisalue [Aikkalan llk2]  
Hollolan strateginen yleiskaava 2017 [hyväksytty 3.4.2017]:  
Kierrätyspuistoon on varauduttu Hollolan strategisessa yleiskaavassa (hyv. 2017)” (Sito, 2017c, s. 39) 

 https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/02/Sijaintipaikkaselvitys_8_12_2017.pdf 
 
Mitkään muistutukset eivät mene läpi kiitos professori Uusitalon mustamaalamisen 
 
Lahden seudun kierrätyspuistohankeen ja Hollolan kehätie -kohteen kiillotus 
 
Koko hanketta on leimannut salaisuus ja kriittisten kannanottojen vaimentaminen ja jopa mustamaalaus. 
Hollolan kunnassa usea viranhaltija ja luottamushenkilö puhuu muutettua totuutta vastoin maankäyttö- ja 
rakennuslakia yleiskaavaan 2017 tehdystä kehätie -kohteen kaatopaikkavarauksesta. Kunnanhallitus uskoo 
sokeasti siihen mitä viranhaltijat heille muutettuna totuutena esittävät. Maakuntakaavan 2014 hyväksymis-
ajankohdaksi hyväksytään vuosi 2014, vaikka suurin osa kh:n nykyisistä jäsenistä ja muista kokouksiin 
osallistuvista luottamushenkilöistä on ollut laatimassa lausuntoja maakuntakaavaehdotukseen vuosina 2015 ja 
2016. Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaankaan (EOAK) ei puhuta totta.  
 Maakuntahallituksen jäsenille ei ole kerrottu totuutta hankeen johtamisesta. EOAK:an kansliaan anta-
massaan selvityksessä (Liite 4) Päijät-Hämeen liitto on mustamaalannut professori Uusitalon viranhaltijoille, 
päättäjille, konsulteille ja muille sidosryhmille. Saman Hollolan kunta on tehnyt vastineellaan. 
https://www.hollola.fi/library/files/5b6d7d64c9105849210006c5/Hollolan_kunta_vastaa_Lukijan_mielipiteeseen_hein_kuu2018.pdf 

 Hollolan ja liiton viranhaltijat tiesivät rikkovansa maankäyttö- ja rakennuslakia (132/1999), kun he 
kaavoittivat Aikkalan llk2-alueen kaatopaikkavarauksen maakuntakaavaan 2014 ja Hollola yleiskaavaan ja 
tekivät sijaintipaikkaselvityksen. On kansalaisten, tässä tapauksessa hollolalaisten, kannalta valitettavaa, että 
EOAK:n vakiintunut käytäntö antaa kaavoituksessa viranhaltijoille, Hollolan ja liiton, mahdollisuuden lakaista 
omat lainrikkomuksena maton alle kriittisiä tahoja, minut, mustamaalaamalla.  
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 Kaiken suhmuroinnin seurauksena päättäjät pitävät kaavoitusta perusteellisesti ja kaikkien lakien mukaan 
tehtynä toimintana. Päättäjien mukaan kaikkien kuntien asukkaita on kuultu tasapuolisesti, ja heillä kaikilla 
on ollut mahdollisuus osallistua. Alla päättäjien mediasta poimittuja sitaatteja: 
 

”… vaihtoehtoja on arvioitu hyvin huolellisesti ja tasapuolisesti. Hän sanoo, että jokainen neljästä 
sijoituspaikasta on aidosti toteuttamiskelpoinen. – Virkamiestyö on ollut tavattoman huolellista, eikä 
työtä ole ohjattu poliittisesti mihinkään suuntaan. Arviointeihin voi siis luottaa. Ne pohjautuvat 
puolueettomiin faktoihin.” (ESS 7.6.2020) 

 

”Neljää sijoituspaikkaa on selvitetty perusteellisesti.” (YLE 6.8.2020, https://yle.fi/uutiset/3-11384822) 
 

“ Maakuntahallitus: Hollola paras paikka uudelle kierrätyspuistolle  
Maakuntahallituksen puheenjohtaja Mika Karin (sd.) mukaan Hollola-vaihtoehtoon päädyttiin koko-
naisarvion perusteella. – Kriteeteereitä oli useita kymmeniä saavutettavuudesta ympäristöasioihin, 
maankäyttöön sekä turvallisuuteen saakka, perustelee Kari, joka kiittelee samalla valmistelun 
perinpohjaisuutta.” (YLE 8.6.2020,  https://yle.fi/uutiset/3-11390234) 

 
Rinnakkainen Aikkalan kierrätyspuiston piilohanke viedään määrätietoisesti maaliin! 

 
Kaiken suhmuroinnin tulos 
 Keväällä 2020 yhteysviranomaisen, Hämeen ELY-keskuksen 29.4 .2020 antaman perustellun päätelmän 
mukaan kehätie on #1. Lahden kaupungin kehitysyhtiö Ladec:n selvitys sai kehätien #1. Maakuntahallitus (12 
ei-hollolaista poliitikkoa) valitsi yksimielisesti 8.6.2020 kehätien Lahden seudun kierrätyspuiston sijaintipai-
kaksi. Hollolan edustaja, maakuntahallituksen varapj. Kristiina Hämäläinen ei osallistunut kokoukseen. 
 Paikallinen lehdistö (ESS ja Seutu4) on ollut mukana tukemassa liiton, Lahden ja Hollolan salailua 
Aikkalan llk2-alueen asettamisessa maakuntakaavaan 2014 ja kierrätyspuisto/kaatopaikkavaruksen 
tekemisessä Hollolan yleiskaavaan 2017 ilman muistutuksia ja valituksia sekä sijaintipaikkaselvityksen 
hollolalaisia syrjivän vuorovaikutuksen toteuttamisessa. Katso sivun 14 Taulukko 1. ja vertaa Nastolan lehden, 
Orimattilan Aluelehden (http://www.e-pages.dk/nastola/247/, http://www.e-pages.dk/orimattilan/247/, s. 2) ja Hollolan 
Sanomien (http://www.e-pages.dk/hollolan/247/ s. .2) kierrätyspuistohankkeen julkistusta 30.8.2017. Nastolassa ja 
Orimattilassa, joissa kierrätyspuistoasia oli ollut esillä jo 2.5.vuoden ajan, lehdissä oli neljän palstan artikkelit 
liiton tiedotteesta poimitun kohdealueiden kartan kanssa (Kuva 5, s. 16). Hollolassa, jossa asia oli täysin uusi 
ja tuntematon, lehdessä yhden palstan kartaton artikkeli. Artikkelissa toiminnoiksi mainitaan jätteen ja 
ylijäämämaiden kierrätystoiminta ja loppusijoitus ja biopolttoainetuotanto. Kaatopaikka- ja jätteenkäsittely -
sanoja ei käytetä. Hollolassa tutkittavat alueet ovat ”kehätien varsi” ja Rappukallio.  
 Lahti on masinoinut liiton ja muutaman hollolaispoliitikon ja -viranhaltijan ja paikallisen lehdistön kanssa 
Lahden seudun kierrätyspuiston kehätie -kohteen Hollolaan.  
 
Hollolan kehätie -kohde ei sovellut kierrätyspuiston sijaintipaikaksipaikaksi.  
 

Liitteet  
 
1. ESS ja Seutu4 uutisointi Nastolan kierrätyspuistohankkeesta vuosina 2015-2017. 
2. ESS:n kirjoitukset sijaintipaikkaselvityksen julkistuksen aikaan ennen asukaskyselyä. 
3. Professori Uusitalon mielipidekirjoitukset (ESS 8. ja 29.8.2018) selkotekstinä. 
4. Päijät-Hämeen liiton selvitys eduskunnan oikeusasiamiehen kanslialle Olavi Uusitalon kantelun johdosta 

(EOAK/1285/2018), 17.12.2018. 
5. Sijaintipaikkaselvityksen ohjausryhmän 1. kokouksen muistio 19.6.2017. 
6. Jätekasapalot: Enerkonin ja Deleten palot Tampereella. 
. 
Kaikki viralliset asiakirjat ovat arkistoitu ja niitä voi tarvittaessa pyytää professori Uusitalolta. 
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Asiakirjoihin/karttoihin kohdistuvat muistutukset 
 
Kaavaselostus  
4.1.2 Vireillä oleva vaihemaakuntakaava 
 - on kerrottava, että Aikkalan llk2-alueella on jätteenkäsittely/kaatopaikkavaraus 
 - on kerrottava kuinka paljon Aikkalan llk2-alueen varauksesta on selvitysalueella eli mikä on 

kierrätyspuisto varauksen pinta-ala (katso kuva 11 sivu 28) 
  
8.15 Ympäristövaikutuksia aiheuttavat toiminnot 
 - alaotsikko ”Jätteenkäsittely” muutettava ”Jätteenkäsittely ja kierrätyspuisto” 
 - luonnonvaralogistiikan alueiden nimet ja pinta-alat on mainittava, jotta asukkaat tietävä kunnan 

tulevista suunnitelmista 
 - Aikkalan llk2-alueen on jätteenkäsittely/kaatopaikkavaraus (78 ha) on mainittava, jotta asukkaat 

tietävät kunnan suunnitelmista 
 - selvitysalueen nimen tulee olla kierrätyspuiston selvitysalue lyhenne karttoihin KP selv. 

Tehdään samoin kuin Asutuksen/työpaikkojen sijoittamisen selvitysalue. Johdonmukaisuus! 
Miksi piilotella kierrätyspuistoa? 

 - kierrätyspuiston pinta-ala, 152 ha, on mainittava, jotta hankkeen laajuus tulee esiin 
 
Kaavakartat 2 luontoarvot,  
 - karttaan on merkittävä kierrätyspuiston selvitysalue ja nimetä KP selv 
 
Kaavakartta 3 ympäristö ja maisema  
 - karttaan on merkittävä kierrätyspuiston selvitysalue ja nimetä se KP selv 
 
Kaavakartta 5 ympäristövaikutukset: 
 - luonnonvaralogistiikan kehittämisen kohde (llk) -alueet on nimettävät maakuntakaavan 2014 

mukaisesti  
 - karttaan on merkittävä Aikkaln llk2-alueelle Hollolan strategisessa yleiskaavassa 2017 tehty 

jätteenkäsittely/kaatopaikkavaraus 
 - karttaan on merkittävä kierrätyspuisto selvitysalue ja nimetä se KP selv 
 - kierrätyspuiston selvitysalueen osa, joka on Aikkalan llk2-alueen kanssa päällekkäinen on 

Hollolan strategisessa yleiskaavassa 2017 tehty kierrätyspuistovaraus 
 
Kaavamääräykset 
 - kaavakarttoihin 2 luontoarvot ja 3 ympäristö ja maisema lisätään kierrätyspuiston selvitysalue 
 - ympäristöhäiriöt (kaavakartta 5): luonnonvaralogistiikka-alueen toiminnan kuvaus on lisättävä; 

tehdään samoin kuin muidenkin alueilla. Johdonmukaisuus. On kerrottava, että Aikkalan llk2-
alueella on jätteenkäsittelyvaraus (s. 15) 

 - kierrätyspuiston selvitysalue. Johdonmukaisuus (s. 16) 
 - selvitysalueen tekstissä oltava kierrätyspuistosana 
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Liite 1. ESS / Seutu4 uutisointi Nastolan kierrätyspuistosta Olavi Uusitalo 19.8.2020 
 
ESS 
 
Päijät-Häme 13.10.2016 Nastolan kaavaillassa tupa täynnä - kierrätyspuistolle ei löytynyt ottajia 

https://www.ess.fi/paikalliset/225738 
 

Päijät-Häme 19.9.2016 Kierrätysalue herättää laajaa vastustusta Nastolassa - asukkaat ja ratsutalli vetoavat 
lautakuntaan https://www.ess.fi/paikalliset/228434 

 

Päijät-Häme 24.5.2016 Löytyykö kierrätyspuistolle paikka muualta kuin Nastolasta? - Tämä alue voisi olla haastaja  
https://www.ess.fi/art2272885 

   

Päijät-Häme 24.5.2016 Kierrätyspuisto vai kaatopaikka? - laajaa seudullista loppusijoitusta varten tarvittaisiin 
kaavamuutos https://www.ess.fi/paikalliset/240634 

 

Päijät-Häme 24.5.2016 Onko tarkoitus toteuttaa molemmat kierrätyspuistovaihtoehdot? Lautakunnan puheen-
johtaja tyrmää Markku Meriluodon epäilyn https://www.ess.fi/paikalliset/152756 

 

Päijät-Häme 24.5.2016 "Uudenkylän vaihtoehto pois pelistä" - kierrätyspuiston liikenneyhteyksien järjestäminen 
tuottaa päänvaivaa https://www.ess.fi/paikalliset/240632 

 

Päijät-Häme 19.5.2016 Kierrätyspuistohankkeen jatkosuunnittelussa täydennettävä liikennettä, vesistöä ja luontoa 
koskevia arviointeja https://www.ess.fi/paikalliset/241117 

 

Kotimaa 25.4.2016 Lahti haluaa uuden loppusijoituspaikan jätteille - Hollola laajentaisi kaupan aluevarauksia 
Nostavalla https://www.ess.fi/paikalliset/243736 

 

Kotimaa 30.3.2016 Nastolan aluejohtokuntakin sijoittaisi kierrätyspuiston Montariin - edessä on valituskierros 
 https://www.ess.fi/paikalliset/246448 
 

Kotimaa 8.3.2016 Lautakunta pitää Montaria parempana kierrätyspuistolle - "Tarve on aito, ja kiertotalous voi tuoda 
työpaikkoja" https://www.ess.fi/paikalliset/248583 

 

Kotimaa 27.1.2016 Nastolalaisilta kylmää kyytiä kierrätyspuistohankkeelle: "Ihan roskapuhetta, ettei asutusta ole 
lähellä" https://www.ess.fi/2016/01/26/nastolalaisilta-kylmaa-kyytia-kierratyspuistohankkeelle-ihan-roskapuhetta-ettei-asutusta-ole-lahella 

 

Päijät-Häme 30.10.2015 Vastustus ei lopettanut kierrätyspuistojen selvittelyä - "Keskeytys olisi ollut haaskuuta" 
 
Päijät-Häme 30.10.2015 Tyrmättyjä kierrätyspuistoja tutkitaan Nastolassa - Perusongelma ei ole poistunut 

https://www.ess.fi/paikalliset/297623 
 
Päijät-Häme 12.8.2015 Kierrätyspuisto ja luontoarvot vastatusten  https://www.ess.fi/paikalliset/305665 
 

Talous 6.10.2015 Kiertotalous on miljardien bisnes https://www.ess.fi/2015/10/06/kiertotalous-on-miljardien-bisnes 
 
Päijät-Häme 12.8.2015 Nastola valmis hautaamaan kaatopaikkasuunnitelmat https://www.ess.fi/2015/08/12/nastola-valmis-

hautaamaan-kaatopaikkasuunnitelmat 
 

Päijät-Häme 13.8.2015 Asukkaat vetivät kierrätyspuistossa pitemmän korren https://www.ess.fi/paikalliset/305629 
 

1.6.2015 - Kiertotalous on vahvistanut asemaansa Lahden alueen yritysympäristössä. Vauhti on kiihtymässä, mikä 
näkyy yritysten panostuksissa: ...Kaupallinen sisältö / Kiertotalous vetää yrityksiä Lahden seudulle 

 

Etusivu 19.5.2015 Nastolan kierrätyspuisto vaatii lisäselvityksiä 
 

Päijät-Häme 4.3.2015 "Ollaanko tässä rakentamassa Nastolan Talvivaaraa?" - Suunnitteilla olevan kierrätyspuiston 
esittely kuumensi kuntalaisia https://www.ess.fi/paikalliset/334985 

 
Päijät-Häme 25.2.2015 Nastolaan suunniteltua kierrätyspuistoa kammetaan luontoarvoilla 
  https://www.ess.fi/paikalliset/335558 
 

Päijät-Häme 19.2.2015 Nastolaan kierrätyspuisto, kun Kujala uhkaa täyttyä https://www.ess.fi/paikalliset/336157 
 

Päijät-Häme 18.1.2015 4 000 asukkaan taajaman viereen suunnitellaan kierrätyspuistoa – vai kaatopaikkaa? 
 https://www.ess.fi/paikalliset/338960 
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Seutu4 ja osin ESS uutisointi ja lisätyt muut toiminnot  
 

Otsikko pvm lehti sivu koko/ kuva 
    palstaa  lkm 
Vuosi 2015  
 

Huhmarmäen puuhataan kierrätyspuistoa 21.1.  Nastola etu 3 1 
Uudenkylän taajaman kupeeseen kaavaillaan kierrätyspuistoa 21.1. Nastola 3 4 1 
Kierrätyspuiston YVA-menettely alkaa 18.2. Nastola 4 4 1 
ELY Kuulutus Nastola YVA-ohjelma 18.2. Seutu4 21 2 
Kaatopaikan vastustajat / adressin ilmoitus 11.3. Nastola etu 2 
Kaatopaikka kumoon heti / mielipide 11.3. Seutu4 6 4 
Kukapa kaatopaikkaa naapuriin haluaisi / Pääkirjoitus 18.3. Seutu4 4 2 1 
Kierrätyspuistosta lisää adresseja 18.3. Nastola 3 1 
Kierrätyspuistohanke ei saa kiitosta yrittäjiltä 1.4. Nastola etu 2 1 
Ajatus kierrätyspuistosta puistattaa Montarin alueen yrittäjiä 1.4. Nastola 3 4 1 
Orimattilasta ei vihreää valo kierrätyspuistolle 1.4. Orimattila 2 2 
Maakunta-aineisto tulossa nähtäville 15.4. Seutu4 4 2 
Kuulutus Maakuntakaavaehd. 2014 lausunnolla 4.5.-12.6. 29.4. Seutu4 8 2  
Hämeen ELY-keskus: Kierrätyspuistovaihtoehtoja selvi- 27.5. Nastola 3 4 
 tettävä myös ilman jätteiden loppusijoitusta 
Avoin kirje Nastolan kunnanhallitukselle / mielipide 10.6. Seutu4 3 2 
 
Hollolan kunta ilmoittaa maakuntakaavan lausunnossaan 22.6. sillä olevan Aikkalan llk2 alueen 
 
Maakuntakaavaehdotuksesta yli 120 muistutusta 8.7. Seutu4 7 4 
Kuntalaisten ääntä kuunnellaan / Pääkirjoitus 19.8. Seutu4 2 2 1 
Kunnanhallitus tyrmäsi kierrätyspuistot 19.8. Nastola 2 4 
Kierrätyspuistohankeen YVA-menettely viedään loppuun 28.10 Nastola 2 4 
Tuulivoima-alueiden määrä tippuu ehdotetusta  16.12. Seutu4 9 2 
 Maakuntakaava tulee uudestaan nähtäville 
 
Vuosi 2016 
 

Tuulimyllyjä vastaan / Pääkirjoitus maakuntakaavasta 6.1. Seutu4 4 2 1 
Hämeen ELY-keskus kuulutus YVA arviointiselostus  20.1. Nastola 23 2 
Hämeen ELY- keskus kuulutus YVA arviointiselostus 20.1. Orimattila 23 2 
Kritiikkiä kierrätyspuistosta 3.2. Nastola etu 3 1 
”Kaatopaikka on kaatopaikka” Asukkaat vastustavat yhä 3.2. Nastola 3 4 3 
 tiukasti kierrätyspuistohanketta 
 
Maakuntahallitus huolestuu Nastolan asukasvastustuksen vaikutuksista kiertotalouden maineeseen 6.3.  
 
Nastolan kierrätyspuisto Myös aluejohtokunta on Montarin  30.3. Nastola 3 4 
 kannalla 
Kierrätyspuistohanke etenee vastustuksesta huolimatta 13.4. Nastola 3 4 2 
 
Hollolan kunta ilmoittaa maakuntakaavan lausunnossaan 18.4. sillä olevan Aikkalan llk2 alueen 
 
Nastolan kaatopaikka / mielipide 4.5. Seutu4 6 3 
Ei kaatopaikkaa asutuksen viereen / mielipide 4.5. Seutu4 6 3 
Aluejohto / kahvihetket Kierrätyspuisto taas tapetilla 11.5. Nastola 3 4 1 
Liikenne, vesistöt ja luonto huolena kierrätysp.hankkeessa 25.5. Nastola 2 6 
Vaikuttamisillassa vaihdettiin ajatuksia paikallisesta 29.6. Nastola 3 4 3 
 kehittämisestä Kierrätyspuisto kestohuolena 
Maakuntakaavatyö on kestänyt kuusi vuotta 6.7. Hollola 21 4 1 
Kuulutus Maakuntakaavaehd. 2014 lausunnolla 1.8.-2.9. 27.7. Seutu4 6 2 
Maakuntakaavatyö on kestänyt kuusi vuotta 13.7. Orimattila 3 4 1 
Maakuntakaavatyö on kestänyt kuusi vuotta 10.8. Asikkala 3 4 1 
Maakuntakaavatyö on kestänyt kuusi vuotta 17.8. Nastola 3 4 1 
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Otsikko pvm lehti sivu koko/ kuva 
    palstaa  lkm 
 

 
Ei muistutuksia Aikkalan llk2-alueesta maakuntakaavan muualta kyllä sikäläisistä llk-alueista. 
 

 
Päätöksen teko tuntuu nastolalaisilta kaukaiselta 24.8. Nastola 3 4 1 
Kierrätyspuistosuunnitelmista kolme kannanottoa 28.9. Nastola 3 4 
Lyhyesti: Kaavaillassa 13.10. tietoa kierrätyspuistosta 5.10. Nastola 3 1 
 

Liitto ilmoitti nastolalaisille llk-alueista muistuttaneelle, että uutta paikkaa kierrätyspuistolle haetaan. 
 

Kaavailta valaisi Nastolan tulevaisuutta 19.10 Nastola etu 3 1 
Kierrätyspuisto pinnalla kaavaillassakin 19.10. Nastola 3 4 2 
Tuulivoiman ja kierrätyksen alueista luvassa valituksia 18.11 ESS  5 1 
Uusikylä-Tillolan pullonkaula odottaa korjausta 14.12. Nastola 31 4 
 Artikkeli maakuntakaavan hyväksymisestä 
 

Hollolan kunnanhallituksen konsernijaosto: ”Konsernijaosto päätti 19.12. esittää Tapio Ojaselle Päijät-Hämeen liittoon, että 
kierrätyspuistolle etsitään alueita myös hyvän saavutettavuuden kannalta pääväylät huomioiden.” 
 
2017 
 

Ei valituksia maakuntakaavaan 2014 eikä muistutuksia Hollolan yleiskaavan Aikkalan llk2 -alueesta 
 

Kierrätyspuistohankkeessa keskiössä ihmiset, ei raha/ mielip. 29.3. Seutu4 11 6 
Nastolan asukkaiden huolenaiheet/ mielipide 29.3. Seutu4 11 2 
 

 
Liitto ei neljässä Hollolan strategisen yleiskaavan (yleiskaava) lausunnossaan (6.5.2015, 7.8.2016, 14.11.2016 ja 
20.2.2017) mainitse kierrätyspuistoa, kierrätystä, jätteenkäsittelyä, varausta eikä Aikkalan llk2-aluetta. 
Hollolan valtuusto hyväksyi yleiskaavaan kierrätyspuistovarauksen Aikkalan llk2 alueelle 3.4.2017. 
Yleiskaavan päätösasiakirjassa ei mainita kierrätyspuistoa, jätteenkäsittelyä, kierrätystä eikä Aikkalaa. 
Sijaintipaikkaselvityksen ohjausryhmän 1. kokouksen muistiossa (19.6.) mainitaan kierrätyspuistovaraus. 
 

 
Päijät-Häme tiekartan avulla kohti kiertotaloutta 24.5. Seutu4 13 3 
10 mahdollista sijoituspaikkaa Asukkaat pääsevät vaikutta- 24.8. ESS A12 3 1 
 maan paikan valintaan 
Orimattilassa nihkeä suhtautuminen kierrätyspuistoon 30.8. Orimattila 2 4 1 
 http://www.e-pages.dk/orimattilan/247/ 
Kierrätyspuiston paikaksi kymmenen vaihtoehtoa 30.8. Nastola 3 4 2 
 http://www.e-pages.dk/nastola/247/ 
Kierrätyspuistolle kymmenen vaihtoehtoa 30.8. Hollola 2 1 
 http://www.e-pages.dk/hollolan/247/ 
Hollola kiinnostunut jätekeskuksesta Asukkaita kuullaan 30.8. ESS A8 4 1 
 

Hollola ”lähtökohtaisesti myönteinen” kierrätyspuistolle 6.9. Hollola 2 4 2 
 http://www.e-pages.dk/hollolan/248/ 
Kierrätyspuiston sijoittaminen ”haastavimmasta päästä” 6.9. Nastola 3 4 2 
Orimattilalla kriittinen kanta kierrätyspuistoon 6.9. Orimattila 3 4 2 
Kierrätyspuisto Uusi alue voi löytyä kehätienvarresta 9.10. ESS A8-9 8 1+2 
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Kirjoita Mielipide-sivulle

Uuden keskustelun avaava kirjoitus saa olla välilyönteineen enintään 

4 000 merkkiä, jatkopuheenvuoro enintään 2 500 merkkiä ja kom-

mentit 500–1 000 merkkiä. Tekstit julkaistaan nimellä, nimimerkki 

hyväksytään vain poikkeustapauksessa. Toimitus valitsee julkaistavat 

kirjoitukset ja voi tarvittaessa muokata niitä. Liitä mukaan yhteystie-

dot, pelkkä sähköpostiosoite ei riitä. Lähetä kirjoitus osoitteeseen 

lukijalta@ess.fi  tai Etelä-Suomen Sanomat / Mielipide, PL 80, 15101 Lahti.

Lähetä lukijan kuva

Otitko mielenkiintoisen kuvan? Mielipide-sivulla julkaistaan myös lu-

kijoiden lähettämiä kuvia. Lähetä kuva osoitteeseen kuva@ess.fi . Kir-

joita sähköpostiin kuvaajan nimi, yhteystiedot ja muut kuvaan liittyvät 

tiedot. Käytä Kuvakuja.fi -galleriaa, jos haluat lähettää useita kuvia ker-

ralla ja samalla jakaa kuvasi muiden kanssa. Toimitus seuraa jatkuvasti 

Kuvakujan kuvia ja poimii sopivat julkaistavaksi. Julkaistuista kuvista 

yksi palkitaan kuukausittain.

Lähetä Näppis

Lähetä tekstiviesti numeroon 13300. Kirjoita viestin alkuun ESS 

SANA. Viestin lähetys maksaa 1,10 euroa. Palvelu toimii kaikilla 

kotimaisilla matkapuhelinliittymillä. Näppis-palstalla ei julkaista 

mainoksia, osto- ja myyntipalstalle kuuluvaa aineistoa, merkki-

päivätiedotuksia eikä onnitteluja. Toimitus päättää viestien jul-

kaisemisesta. Lisää Näppiksiä julkaistaan verkossa osoitteessa 

ess.fi  � Mielipide.

Lukijalta

Parin vuoden ajan jatkuneella kaa-
va- ja nimikikkailulla pidettiin 
kaatopaikkahanke hollolaisilta 
puun takana ja sille tehtiin tar-
vittavat toimenpiteet  maakunta-
kaavaan ja Hollolan strategiseen 
yleiskaavaan ilman asukasvas-
tustusta. 

Kaavakikkailu: tärkeät asiat poh-
justetaan yleisin termein kaavoi-
tuksen alkuvaiheessa (luonnos) 
ja tuodaan kaavaan eri termien 
loppuvaiheessa (ehdotus) ja tois-
ten kaavalausunnoissa ei mainita 
tärkeitä asioita. 

Nimikikkailu: suunniteltua 
todellista toimintaa ei näy (Uusi 
Aikkala on kaatopaikka ja Aikka-
la on jäteasema) ja oikea sijainti 
ohjautuu joko eri paikkaan (Rii-
himäentien varsi voi olla 5-8 km 
Salpakankaalta) tai tuntematto-
maan paikkaan (Päijät-Hämeen 
liiton toimeksianto).

 
Liiton muualle siirtyvän erityisasi-
antuntijan Tapio Ojasen mukaan 
maakunta-kaavatyön aikana ei 
ennätetty tehdä kierrätyspuis-
ton aluevaihtoehtojen selvitystä. 
Todellinen syy on kuitenkin Nas-
tolan kaatopaikkahankkeen kova 
asukasvastustus, mikä sai maa-
kuntahallituksen huolestumaan 
kierrätysliiketoiminnan mainees-
ta. Piti saada vastustuksesta ”puh-
das” sijoituspaikka.

Nostavan logistiikka-alueen 
kituessa Hollola kilpaili tulevan 

kehätien Nostavan liittymässä 
sijaitsevalla Aikkalalla alueelli-
sesta kaatopaikasta (ns. kierrä-
tyspuistosta) usean vuoden ajan. 

Maakuntakaavaan se tuli luon-
nonvaralogistiikan kehittämisen 
(llk2) kohdealueeksi nimellä Uusi 
Aikkala, mikä nimi on käytössä 
vain maakuntakaavan kartassa. 
Muissa kaavadokumenteissa ja lau-
sunnoissa, jos nimeä sanotaan, 
kikkaillaan Aikkala-nimellä. Vuo-
sina 2015 ja 2016 Hollola markkinoi 
Aikkalaa liitolle maakuntakaavasta 
antamissaan lausunnoissa.

Huhtikuussa 2016 Hollolalla oli 
kaksi valttia kädessään: kaatopai-
kalle ei ollut vastustusta ja kehätie. 

Kaava- ja nimikikkailun avul-
la Uusi Aikkala -hankkeen piti 
pysyä ”puhtaana” maakunta- ja 
yleiskaavassa. Lisäksi sen tulisi 
olla ”puhtaasti” ykkönen tulevassa 
sijaintipaikkaselvityksessä.

Maakuntakaavan selostus kuvaa 
Aikkalan sen nykyisenä toimintana. 
Vasta selostuksen liiteosassa selviää 
sen tarkoittavan Uutta Aikkalaa.

Kaavassa ei missään määritellä 
kierrätyspuisto-termiä. Muutkin 
termit olivat sekavia. Syyskuuhun 
2016 mennessä Aikkalasta ei tul-
lut muistutuksia, mutta Lahdes-
ta ja Orimattilasta tuli kunnilta ja 
asukkailta sikäläisistä llk-alueista.

Yleiskaavan syksyn 2016 luonnos-
vaiheen selostuksen työpaikat ja 

palvelut (TP) -osiossa paikannimi 
on: ”Soramäen eritasotasoliitty-
män eteläpuoliset alueet”. Asia-
kirjoissa ei mainita Aikkalaa, llk2 
-aluetta, kierrätyspuistoa, jätteen-
käsittelyä eikä kierrätystä. Alue ei 
ulotu llk2 -alueelle. Muistutuksia 
ei tullut. Vaikka liitto lausunnos-
saan sanoo noudattavansa maa-
kuntakaavaa, se ei mainitse eikä 
selitä uutta llk -termiä eikä Uut-
ta Aikkalaa.

Kunta vei tammikuun 2017 
yleiskaavan ehdotusvaiheessa 
jätteenkäsittelyn ja kierrätyksen 
selostukseen ja karttaan paikan-
nimillä ”Riihimäentien varrella 
kehätien eteläpuolella sijaitse-
va luonnonvaralogistiikka-alue” 
ja ”Riihimäentien varren alueen 
teollisuus- ja työpaikka-alue”. 
Soramäen TP-alue oli vaihtunut 
pinta-alaltaan yli 1,5-kertaiseksi 
kattaakseen llk2 -alueen.

Liitto ei mainitse lausunnossaan 
näitä muutoksia eli kaatopaikka-
varausta. Muistutuksia ei tullut.

Joulukuussa 2016 kunnan konser-
nijaosto antoi liitolle esiselvityksen 
toimeksiannon nimellä: ”alueet 
myös hyvän saavutettavuuden 
kannalta pääväylät huomioiden.” 
Maaliskuun 2017 kaavoituskat-
sauksessa kaatopaikkaa ei mai-
nittu.

Huhtikuussa 2017 kuntavaali-
kiireessä valtuusto teki tietämät-
tään strategiseen yleiskaavaan 289 

hehtaarin kaatopaikkavarauksen 
kilometrin päähän 12 000 asuk-
kaan Salpakankaasta ja vallitsevien 
tuulien yläpuolelle. Kierrätyspuis-
tolle tehtiin varaus käyttämättä 
kyseessä olevaa sanaa. Kunta myi 
koko salailun ajan tontteja lap-
siperheille tulevan kaatopaikan 
läheltä.

Kehätie-vaihtoehto pärjäsi hyvin 
”puhtaine” maakuntakaavan mää-
rityksineen ja yleiskaavavarauk-
sineen elokuussa 2017 esitellyssä 
selvityksessä. Liitto esti nastolalai-
sia vaihtamasta kierrätyspuiston 
paikannimeä, mutta salli Hollolan 
käyttää kymmentä nimeä.

Hollolaisten ja kunnanvaltuus-
ton vaikutus- ja valitusmahdolli-
suudet lakaistiin maton alle pari 
vuotta kestäneessä Uusi Aikkalan 
kiillotuksessa. Muutama kunnan 
ja liiton virka- ja luottamushen-
kilö suhmuroi uusilla epämää-
räisillä termeillä, sijoituspaikan 
kaava- (sisältö, ajoitus ja tyhjät 
lausunnot) ja nimikikkailulla 
sekä salailulla Kehätielle kaavo-
jen tarvitsemat asiat ilman asu-
kasvastustusta.

Tosiasioiden valjettua 1 750 
henkilöä allekirjoitti Hollolan 
kaatopaikkahankkeen sijaintia, 
ei kiertotaloutta, vastustavan 
adressin.
Olavi Uusitalo
professori, KTT, DI
Hollola

Hollola sai kaatopaikan 
läpi nimikikkailulla
Kierrätyspuisto: Kuntalaisilla ei ollut vaikutusmahdollisuuksia.

Kuntien nuorisotyö on laajentunut 
perinteisistä kuntien nuorisotilois-
ta kouluihin, nuorten työpajoille 
ja sosiaaliseen mediaan. 

Nuorten sosiaalisten suhteiden 
rakentuminen tapahtuu todellisis-
sa kohtaamisissa, joihin ammatil-
linen nuorisotyö muodostaa ajan 
hengen mukaiset toimintatavat. 

Jyty on nuoriso- ja järjestötyön 
ammattilaisten edunvalvoja, joka 
on huolestunut kunnallisen nuori-
sotyön resurssien vähentymisestä. 

Mielestämme kuntien on varat-
tava jatkossa nuorisotyöhön tar-
vittavat resurssit, jotka antavat 
mahdollisuuden tukea nuorten 
kasvua kohti aikuisuutta ja yhteis-
kunnan toimijuutta.  

Maakunta- ja soteuudistuk-
sen myötä kuntien yhdeksi suu-
rimmista palvelutehtävistä on 
muodostumassa sivistystoimen 
tehtävät. Varhaiskasvatuksen ja 
opetuksen lisäksi niihin kuuluu 
oleellisena osana kunnallinen 
nuorisotyö.

Uudet toimintatavat antavat 
mahdollisuuden kohtaamiseen 
myös niille nuorille, joiden elä-
mään liittyy syrjäytymisen vaara.

Nuorisolaki edellyttää kunnalli-
selta nuorisotyöltä ennen kaikkea 
nuorten kasvun, itsenäistymisen 
ja osallisuuden tukemista yhteis-
kunnassa. Tähän työhön kunnilla 
tulee olla myös riittävät resurssit. 

Suomalaisella nuorisotyöllä on 
pitkät perinteet nuoren kasvun 
tukemisessa. Varhaisimpia toi-
mijoita olivat 1800-luvun lopulla 
kristilliset nuorisojärjestöt. Mui-
ta nuorisotyön pioneereja olivat 
muun muassa raittiusliikkeet ja 
partiojärjestö, joka tuli Suomeen 

vuonna 1910.
Kuntiin nuorisotyö rantautui 

jo vuonna 1946, kun Hausjärvel-
le valittiin Suomen ensimmäinen 
vakituinen nuorisotyöntekijä.

Nuorisotyön ammattilaisia kou-
lutetaan toisen asteen ja vapaan 
sivistystyön oppilaitoksissa sekä 
ammattikorkeakouluissa. Viimek-
si mainituissa on mahdollisuus 
suorittaa myös ylemmän amk:n 
tutkinto. Yleisimpiä ammattini-
mikkeitä ovat nuoriso-ohjaaja, 
nuorisosihteeri ja nuorisotyön-
tekijä.
Maija Kuittinen
alueasiamies 
Julkis- ja yksityisalojen 
toimihenkilöliitto Jyty ry

Nuorisotyön resurssien väheneminen huolestuttaa

”
Nuorisolaki 
edellyttää 

 kunnalliselta nuo-
risotyöltä nuorten 
kasvun, itsenäisty-
misen ja osallisuu-
den tukemista.

Kaava
ei sovi 
metsään

Maankäyttö- ja rakennuslain 
kokonaisuudistus on käynnis-
tynyt. Tulevan lainsäädännön 
lähtökohdaksi on mainittu se, 
että laki palvelee entistä tar-
koituksenmukaisemmin maan 
eri osia. 

Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että ohjauksen tarve on 
suurempi siellä, missä muu-
tospaineita on paljon. Siellä, 
missä painetta ja rakentamis-
ta on vähemmän, ei ohjausta 
tarvita yhtä paljon. Tämä on 
hyvä periaate.  

Maankäyttöä ja rakentamis-
ta koskevan sääntelyn tulee 
edistää erityyppisten alueiden 
elinvoimaa niin maalla kuin 
kaupungissa. Yksi keskeinen 
alueiden elinvoimatekijä on 
elinkeinojen tarvitsema inf-
rastruktuuri. 

Kaavoituksella ei kannata yrit-
tää ratkaista kaikkia maailman 
ongelmia. Metsien käyttöön 
liittyen sitä on yritetty tehdä 
erilaisilla merkinnöillä suoje-
luun ja virkistykseen perus-
tuen. 

Metsien käsittelyä varten on 
kuitenkin oma lainsäädän-
tönsä, joka turvaa kokonais-
kestävyyden eli taloudelliset, 
ekologiset ja sosiaaliset arvot. 
Suomessa laajasti käytössä ole-
va metsäsertifi ointi tukee näi-
den tasapainoa. 

Myös suojelulle on oma 
erityislainsäädäntönsä: 
luonnonsuojelu- ja ympäris-
tönsuojelulait sekä vesiensuo-
jeluun omansa.

Ulkoilua ja virkistystä var-
ten tehdyille aluerajauksille on 
hyvä olla tarkka suunnitelma 
toteutuksesta ja aikataulusta. 

Muut merkinnät ja rajaukset 
ovat turhia, sillä Suomessa on 
maailman mittakaavassa poik-
keuksellinen jokamiehenoike-
us, joka sallii kaikille oikeuden 
ulkoilla ja virkistäytyä sekä poi-
mia sieniä ja marjoja kenen 
tahansa metsissä. 

Suomen tulevan menestyksen 
kannalta on tärkeää, että eri 
lainsäädännöt tukevat luon-
nonvarojen kestävää hyödyn-
tämistä. Metsillä on merkittävä 
vaikutus työllisyyteen ja alue-
talouteen erityisesti maaseu-
dulla. 

Kaavoituksen panokset kan-
nattaa kohdistaa niille alueille, 
joilla maankäyttöä koskevilla 
päätöksillä parannetaan asu-
misen, elämisen ja liikkumi-
sen edellytyksiä. 

Metsään rajoittavia kaava-
merkintöjä ei tarvita.  
Anu Islander
metsäasiantuntija
Metsäteollisuus ry 
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Kirjoita Mielipide-sivulle

Uuden keskustelun avaava kirjoitus saa olla välilyönteineen enintään 

4 000 merkkiä, jatkopuheenvuoro enintään 2 500 merkkiä ja kom-

mentit 500–1 000 merkkiä. Tekstit julkaistaan nimellä, nimimerkki 

hyväksytään vain poikkeustapauksessa. Toimitus valitsee julkaistavat 

kirjoitukset ja voi tarvittaessa muokata niitä. Liitä mukaan yhteystie-

dot, pelkkä sähköpostiosoite ei riitä. Lähetä kirjoitus osoitteeseen

lukijalta@ess.fi  tai Etelä-Suomen Sanomat / Mielipide, PL 80, 15101 Lahti.

Lähetä lukijan kuva

Otitko mielenkiintoisen kuvan? Mielipide-sivulla julkaistaan myös lu-

kijoiden lähettämiä kuvia. Lähetä kuva osoitteeseen kuva@ess.fi . Kir-

joita sähköpostiin kuvaajan nimi, yhteystiedot ja muut kuvaan liittyvät 

tiedot. Käytä Kuvakuja.fi -galleriaa, jos haluat lähettää useita kuvia ker-

ralla ja samalla jakaa kuvasi muiden kanssa. Toimitus seuraa jatkuvasti 

Kuvakujan kuvia ja poimii sopivat julkaistavaksi. Julkaistuista kuvista 

yksi palkitaan kuukausittain.

Lähetä Näppis

Lähetä tekstiviesti numeroon 13300. Kirjoita viestin alkuun ESS 

SANA. Viestin lähetys maksaa 1,10 euroa. Palvelu toimii kaikilla 

kotimaisilla matkapuhelinliittymillä. Näppis-palstalla ei julkaista 

mainoksia, osto- ja myyntipalstalle kuuluvaa aineistoa, merkki-

päivätiedotuksia eikä onnitteluja. Toimitus päättää viestien jul-

kaisemisesta. Lisää Näppiksiä julkaistaan verkossa osoitteessa 

ess.fi  � Mielipide.

Lukijalta

Viestintä ei ole osapuolten väli-
siä suoria kysymyksiä eikä vasta-
uksia. Se on tiedon antamisen ja 
vastaanottamisen prosessi, jossa 
on osallistujien tarkoituksia, ole-
tuksia ja tulkintoja.

Oletuksiin ja tulkintoihin vaikut-
tavat viestin lähettäjän ja vastaanot-
tajan tietämyksen taso ja ymmärrys 
sekä kiinnostus asiaa kohtaan. Vies-
tin ja käytettyjen termien selkeys 
auttaa viestinnän onnistumisessa.

Maakunnallisissa kuulemisissa 
pitää tunnistaa ja ottaa huomioon 
kuntien asukkaiden erilainen tie-
tämyksen taso, mikä määrittää 
myös kiinnostuksen tasoa.

Hollolan kaatopaikasta (= kierrä-
tyspuistohanke) kaksi esimerkkiä:

Keskustelin hankkeesta erään 
päättäjän kanssa. Palattuamme 
yli tunnin kestäneeseen keskus-
teluumme muutaman viikon 
kuluttua totesin, kuinka eri tavalla 
olimme oletuksiemme ja tarkoi-
tuksiemme myötä sen tulkinneet.

Päijät-Hämeen liiton muualle 
siirtyvä eritysasiantuntija Tapio 
Ojanen tilasi hankkeen johtajana 
konsultilta huhtikuussa 2017 kierrä-

tyspuiston sijoituspaikkaselvityksen 
vuorovaikutussuunnitelmineen. 
Selvitys julkistettiin 24.8.2017. Tuol-
loin eri kuntien asukkaiden tietoi-
suus hankkeesta vaihteli suuresti.

Nastolassa kerättiin vuoden 2015 
alussa nimiä sikäläisen hankkeen 
vastustusadressiin, ja kierrätys-
puistosanaa ihmeteltiin: ”Takarivin 
miesääni muistutti, että puisto on 
sellainen paikka, minne mennään 
perheen kanssa piknikille. Hän oli 
sitä mieltä, ettei vie perheettään 
sellaiseen puistoon, jota herrat par-
haillaan esittelevät” (ESS 4.3.2015).

Vuotta myöhemmin sekavuus 
jatkui: ”Kaatopaikan uusi nimitys 
on kierrätyspuisto. Olkaa varuil-
lanne Nastolan montarilaiset” (ESS 
Näppis 12.3.2016). Maakuntakaa-
van kaatopaikka-alueista muistu-

tettiin Nastolasta ja Orimattilasta, 
muttei Hollolasta.

Marraskuussa 2016 Päijät-
Hämeen liitto ilmoitti tarkoituk-
sella nastolalaisille muistuttajille 
ja 1 500:lle adressin allekirjoitta-
jalle uutta paikkaa haettavan ja 
asukkaita kuultavan.

Ojasen mukaan yleisötilaisuu-
dessa aloitetaan asukkaiden kon-
taktointi (ESS 24.8.2017) ja kaikkia 
kuntia on informoitu hankesuun-
nitelmista tasapuolisesti (ESS 
5.12.2017). Hän valehteli.

Hollolalaiset eivät tienneet, koska 
liitto ja Hollolan kunta tarkoituk-
sella pitivät kaava- ja nimikikkai-
lulla hankkeen maakuntakaavassa 
ja Hollolan strategisessa yleiskaa-
vassa ”puun takana”.

Asukastilaisuudet olivat syys-
kuussa Lahdessa ennen lokakuussa 
tehtyä karttakyselyn nimellä ollut-
ta sijoituspaikkakyselyä ja vasta 
sen jälkeen Hollolassa.

Postimerkinkokoinen kyselyn 
ilmoitus oli paikallislehdessä vasta 
kyselyajan lopussa. Hollolalaiset 
tuskin olivat vuorovaikutuksen 

piirissä ja jos olivatkin, eivät oletta-
neet kierrätyspuiston olevan kaa-
topaikan. Viestittäjän tarkoitus oli, 
ettei kuukaudessa epämääräisin 
termein vietyä asiaa käsitettäisi.

Ojanen myönsi sanaongelman: 
”Puisto on omalla tavallaan har-
haanjohtava” (ESS 11.11.2017). 
Hänen mukaansa asiasta kiin-
nostuneet pääsevät vaikuttamaan 
sijoituspaikan valintaan (ESS 24.8 
.2017), mutta hän ei halunnut ottaa 
hollolalaisia mukaan.

Päijät-Hämeen liitto sai mitä halusi 
eli hyvin informoidut nastolalaiset 
ja muut äänestivät Hollolan tuke-
man ja hyvien liikenne yhteyksien 
Kehätien selkeäksi ykköseksi.

Nastolalaiset saivat poikkeukselli-
sesti vastaukset kysymyksiinsä, mut-
ta hollolaiset pidettiin pimennossa 
viestinnän periaatteiden vastaisesti.

Syrjikö liitto hollolalaisia?
Viestintäkonsultti ei joko sel-

vittänyt taustoja tai toimi anne-
tun käskyn mukaisesti, mikä on 
valitettavaa.
Olavi Uusitalo,
markkinoinnin professori
Hollola

Hollolassa ei noudatettu 
viestinnän periaatteita
Kaatopaikkahanke: Postimerkin kokoinen kyselyn ilmoitus oli 
paikallislehdessä vasta kyselyajan lopussa.

”
Hollolalaiset 
eivät tienneet, 

koska hanke pidet-
tiin kaava- ja nimi-
kikkailulla ”puun 
takana”.

Helteen kourissa sopii pohdiskella 
’ikuisia totuuksia’, kuten uskon ja 
moraalin suhdetta. Syntyykö/vah-
vistuuko ihmisen moraali uskon 
seurauksena? Siirtyykö vastuu 
omista pahoista teoista uskon 
ja anteeksiannon kautta yksilön 
ulkopuolelle?

Torstaina 26.7. tuli TV1:stä doku-
mentti, Katolisen kirkon suojissa, 
jossa selvitettiin pedofi liaepäilyjen 
käsittelyä katolisen kirkon piirissä.

Ohjelma pani miettimään, että 
sokea usko kirkkoon ja sen ope-
tuksiin voi johtaa moraalin ’kol-
lektivisointiin’.

Kun erehtymätön kirkko antaa 
tunnustetut rikkomukset anteeksi, 
omalletunnolle ja henkilökohtai-
selle moraalille ei jää tarvetta eikä 
tilaa, vaan mitään kyseenalaista-
maton usko riittää.

Kirjailijaklassikko, harras orto-
doksi, F.M.Dostojevski, lausah-

ti aikoinaan: ”Jos jumalaa ei ole, 
kaikki on luvallista”.

Edellä mainitun tv-ohjelman 
nähtyään päinvastainen ajatus 
nousee mieleen: Kaikki mitä kirk-
ko ei ole nimenomaan kieltänyt, 
on luvallista. Rikkomukset tun-
nustava saa ne anteeksi ”maalli-
sen” lain selän takana.

Pedofiliasta syytetty pappi totesi, 
että pappisseminaarissa ei ope-
tettu mitään seksuaalisuudesta 
eikä moraalista. Hän ei ymmär-

tänyt tekevänsä väärin kosketel-
lessaan lapsia.

Paavin (Pius XI, 1922) tekemän 
muutoksen jälkeen hyväksikäyttö 
ei ollut enää rikos lasta, vaan ripin 
sakramenttia kohtaan.

Taustalla oli pelko, että papit 
hyödyntäisivät ripissä  kuulemiaan 
asioita vaatiakseen seksiä.

Kirkon salaisuuksien kehä syve-
ni, poliisille kertova piispa saatet-
tiin erottaa kirkosta.

Nykyinen argentiinalaissyntyinen 
paavi Franciscus I on koettanut 
korjata tilannetta, mutta yhden 
paavin on vaikea muuttaa ’erehty-
mättömän’ organisaation suuntaa.

Katolisten moraaliprioriteeteis-
ta kertoo paljon se, että maail-
malla tehdään paljon enemmän 
työtä aborttilainsäädännön lie-
ventämistä vastaan kuin todelli-
sia toimia pedofi lian kitkemiseksi 
kirkosta.

Uskon ja moraalin kytkennän on 
mielestäni hienosti kiteyttänyt 
ranskalainen elokuvaohjaaja Jean-
Pierre Melville pari vuotta ennen 
kuolemaansa 1970-luvun alussa:

”Minulla ei ole mitään poliittis-
ta tai uskonnollista oppia. Minulle 
jää siis vain moraali ja omatunto. 
Oman lakikirjani ensimmäinen ja 
ainoa pykälä on hyvin yksinker-
tainen: Älä tee mitään, mistä voisi 
olla kiusaa lähimmäisellesi. Olen 
pyrkinyt hoitamaan asiat niin, että 
en aiheuta harmia kenellekään.”

Jatkuvassa helteessä hikeä pyyh-
kien meidän ei ole aihetta ryp-
pyotsaisesti murehtia maailman 
menoa. Mutta ei ole silti pahit-
teeksi haaveilla, kuinka paljon hel-
pompaa ja rauhallisempaa meillä 
ihmisparoilla olisi, jos Melvillen 
lakikirjaa edes jossain määrin nou-
datettaisiin.
Matti Annola
Lahti

Uskonnon auktoriteetti vastaan henkilökohtainen moraali

”
Maailmalla teh-
dään enemmän 

työtä aborttilainsää-
dännön lieventämis-
tä vastaan kuin pe-
dofi lian kitkemiseksi 
kirkosta.

Vesijärven-
katu on
pidettävä
entisellään

Juhani Melanen on oikealla 
asialla vastustaessaan Vesijär-
venkadun kaventamista. Me 
tavalliset lahtelaiset olemme 
täysin kyllästyneitä jatkuviin 
näennäismuutoksiin ja kum-
mallisiin ratkaisuihin keskus-
tan kehittämisessä.

Vanhoista Lahti-fi lmeistä 
olemme nähneet, kuinka upea 
keskusta oli vielä 1960-luvun 
lopulla. Monet hienot talot oli-
vat purkamatta, puistojen kuk-
kaistutukset ja nurmikot hyvin 
hoidettuja, kadut siivottuja ja 
patsaat puhdistettuja.

Mannerheiminkatu, Lahden-
katu ja Vesijärvenkatu ovat tar-
peellisia läpiajokatuja, jotka 
sujuvoittavat liikennettä. Nii-
den kaventaminen on sulaa 
hulluutta.

Ilmeisesti vastuullisilla vir-
kamiehillä ei ole tarpeeksi 
tekemistä oleellisten ongel-
mien ratkaisemisessa. Van-
hukset ja sairaat ovat lähes 
heitteillä. Eikö teitä kaupun-
kisuunnittelijat hävetä moiset 
näpertelynne?

Haukivuori Etelä-Savossa 
teki esimerkilliset teot viime 
vuonna. Niistä Lahtikin voi-
si ottaa oppia. Haukivuoren 
keskustan tuntumasta ja jär-
vien rannoilta hävitettiin 8 
000 suurta puuta. Sen ansi-
osta kaikkialle keskustaan tuli 
valoisuutta.
Timo Hennala
Lahti

Pitkulainen 
Häme on 
haasteellinen
ESS:n mielipidesivu osoittaa, 
että ehdokkaiden vaalikam-
panjat ovat alkaneet. Kantaa 
otetaan asiaan jos toiseenkin.

Sunnuntain lehdessä kanta-
hämäläinen ehdokas kirjoit-
ti poikkiradan hyödyttävän 
Päijät-Hämettä. Hyvin paljon 
mahdollista, että näin voisi 
tapahtua.

Lahtelaisesta näkökulmasta 
näkisin, että jos rantarata Hel-
singistä Loviisan kautta itään 
toteutuu, niin kauttaliikenne 
Lahden kautta vähenee. Paino-
piste siirtyy enemmän etelään.

Hämeen vaalipiiri on haas-
teellinen sen pitkulaisen muo-
don takia. Tunnelma on kuin 
pesäpallon itä-länsiottelussa.
Eeva Rautamäki
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Lahti
Minna Krupka, Vili Uuskallio

Päijät-Hämeen liitto on käynnis-
tänyt Lahden seudun kierrätys-
puisto -selvityksen. Selvityksessä 
arvioidaan kymmenen sijoituspai-
kan soveltuvuutta jätteen ja ylijää-
mämaiden kierrätystoimintoihin, 
loppusijoitukseen ja biopolttoaine-
tuotantoon. Vaihtoehdot sijoittuvat 
Lahden, Hollolan ja Orimattilan 
alueille. 

Myös kuntalaisilla on mahdol-
lisuus ottaa kantaa asiaan. Ylei-
sölle esitellään hanketta Lahden 
urheilukeskuksessa ravintola Voi-
ton auditoriossa maanantaina 4. 
syyskuuta kello 17–19. Lisäksi 
aiheesta toteutetaan verkkoky-
sely, joka avautuu syyskuussa. 
Kyselystä tiedotetaan myöhem-
min kuntien sekä Päijät-Hämeen 
liiton verkkosivuilla. 

Lahden seudulla jätteenkä-
sittely on nyt keskitetty Lahden 
Kujalan jätekeskukseen. Jätteen 
teollinen käsittely lisääntyy, mut-
ta Kujalan alueelle ei mahdu enää 
lisää toimintoja. Kierrätyspuistolle 
soveltuvia alueita on tutkittu aiem-
missakin selvityksissä. Lisäksi on 
toteutettu ympäristövaikutusten 
arviointimenettely kahdesta koh-
teesta. Nyt laadittavassa työssä tar-
kennetaan aiempia selvityksiä ja 
luodaan pohjaa uudelle ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelylle. 

Selvitys valmistuu tämän vuo-
den aikana. 

Kierrätyspuiston sijoituspaikaksi 
tutkittavista alueista viisi sijaitsee 
Lahden Nastolassa. Nämä alueet 
ovat Montari, Kirviä, Matomäki, 
Porosojanmäki sekä Ruissuon-
kallio. 

Orimattilassa sijaitsee kolme 
mahdollista sijaintipaikkaa, jot-
ka ovat Loukkaanmäki, Isovuori 
ja Marjasuo. Hollolassa tutkitta-
vat alueet ovat kehätien varsi sekä 

Rappukallio. 
–�Mahdollisista kohteista on teh-

ty paikkatietoaineistojen pohjal-
ta esiselvitys. Ensin poistettiin 
kartalta asutus ja herkät alueet, 
ja sen jälkeen tutkittiin alueiden 
saavutettavuutta ja kokoa, Päijät-
Hämeen liiton erityisasiantuntija 
Tapio Ojanen kertoo. 

Ojasen mukaan asiasta kiin-
nostuneet pääsevät vaikuttamaan 
sijoituspaikan valintaan. 

–�Yleisötilaisuudessa aloitetaan 
asukkaiden kontaktointi. 

10 mahdollista 
sijoituspaikkaa
Kierrätyspuisto: Asukkaat pääsevät 
vaikuttamaan paikan valintaan.

Sylvöjärvi

UUSIKYLÄ

Iso-
Kukkanen

12

Kouvolantie

Pikku-
Kukkanen

ORIMATTILALAHTI

Kierrätyspuiston vaihtoehdot

Montari

Kirviä1 km

NASTOLA

ANSSI HIETAMAA,
JANI KERONEN

Mahdollinen tieyhteys

Montarin ja Kirviän alueet, joiden soveltuvuutta kierrätyspuistolle 
on tutkittu jo aiemmissa selvityksissä. Kohteista on toteutettu 
YVA-menettely.

MUUTTOLOPPUUNMYYNTI!

OTA PERÄKÄRRY 
OTA  PERÄKÄRRY 

MUKAAN!MUKAAN!
Saksalankatu 6, LAHTI (Kauppakeskus Valo Launeella) 

ma-pe 10-19, la 10-16

-60%
KAIKKI LOPUT 

TUOTTEET 
MYYMÄLÄSTÄ Etu lasketaan 

normaalihinnoista. 
Ei koske aiemmin 
tehtyjä kauppoja.

Naiselle petostuomio 
ex-puolison 
rahojen viemisestä
Petri Koivisto

Entiseltä puolisoltaan rahaa vie-
nyt hollolalainen nainen tuomit-
tiin keskiviikkona Päijät-Hämeen 
käräjäoikeudessa vuoden ehdol-
liseen vankeusrangaistukseen. 
Tuomio tuli väärennyksestä, tör-
keästä maksuvälinepetoksesta ja 
maksuvälinepetoksesta. Syytetyl-
lä ei ole aikaisempaa rikostaustaa.

Oikeus piti näytettynä, että 
syytetty oli kesällä ja syksyllä 
2014 väärentänyt asianomista-
jan nimen ainakin kymmeneen 
tilisiirtolomakkeeseen. Niitä hän 
käytti harhauttavina todisteina, 
kun hän siirsi miehen tililtä rahaa 
omalle tililleen ja maksoi miehen 
tililtä omia hankintojaan. Näitä 
tekoja kertyi 18, joilla aiheutet-
tiin asianomistajalle yhteensä 

31�200 euron vahinko.
Syytetty sekoitti omat ja tois-

ten rahat myöhemmin myös 
työkokeilussa, jonka aikana 
hänellä oli käytössään tilios-
tokortti paikalliseen elintarvi-
keliikkeeseen. Nainen maksoi 
kortilla omia ostoksiaan sekä 
osti lisäksi lahjakortteja. Petolli-
sen toiminnan loppusummaksi 
tuli yhteensä lähes 1�400 euroa.

Nainen myönsi syytteen sel-
laisenaan oikeaksi, joten syyt-
täjä luopui muiden todisteiden 
esittämisestä. 

Törkeästä maksuvälinepetok-
sesta tuomitaan vankeutta neljäs-
tä kuukaudesta neljään vuoteen. 
Maksuvälinepetoksessa ja vää-
rennyksessä rangaistusasteik-
ko on sakkotuomiosta enintään 
kahteen vuoteen linnaa.

HUIJAUS

Poliisi tutkii Lahdessa tapahtu-
neita venekauppoja, joissa myy-
jän epäillään huijanneen kahta 
ostajaa. Vuonna 1985 syntyneen 
miehen epäillään kaupanneen 
kahdelle asianomistajalle veneen 
ja perämoottorin, joita ostajat 
eivät kuitenkaan saaneet. Kum-
pikin ostaja ehti maksaa miehelle 
kauppahintana 4 800 euroa eli 
myyjä nettosi 9 600 euroa.

Epäilty ehti nostaa saamastaan 
summasta osan, jolloin hänen 

tililleen jäi vielä noin 8 500 
euroa. Päijät-Hämeen käräjäoi-
keus on poliisin vaatimuksesta 
takavarikoinut rahat, jotta epäilty 
ei pääse käyttämään niitä. Rahat 
voidaan palauttaa asianomis-
tajille, jos myyjän syyllisyys 
petokseen tulee aikanaan toteen 
näytetyksi.

Syyte on nostettava neljän 
kuukauden kuluttua oikeuden 
takavarikkopäätöksestä eli mar-
raskuun 11. päivään mennessä. 
Muussa tapauksessa takavarikko 
purkautuu. Usein syytteen nos-
tamisen määräaikaa jatketaan, 
jos tutkittuun tapaukseen liittyy 
muitakin rikoksia.

Rahat menivät, 
venettä ei tullut
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Lahti
Vili Uuskallio

Hollolan kunta suhtautuu varovai-
sen myönteisesti kierrätyspuiston 
sijoittamiseen tulevan kehätien 
varteen. Orimattila sen sijaan ei 
halua jätteenkäsittelyaluetta moot-
toritien varteen. 

Lahden alueella syntyvien jät-
teiden käsittelylle tarvitaan lisää 
tilaa, koska Lahden Kujalassa laa-
jentumisen rajat ovat tulossa lähi-
vuosina vastaan. Päijät-Hämeen 
Jätehuollon ja sen yhteistyökump-
paneiden tarkoituksena on ava-
ta uusi laaja kierrätysalue, jonne 
toivotaan syntyvän alan liiketoi-
mintaa ja työpaikkoja. 

Päijät-Hämeen liitto tarjoaa kier-
rätyspuiston sijoituspaikaksi kym-
mentä vaihtoehtoa. Näistä kahta, 
Montarin ja Kirviän alueita Lahden 
Nastolassa, alettiin jo muutama 
vuosi sitten tutkia kierrätystoi-
minnan käyttöön. 

Kahdeksasta uudesta alueesta viisi 
sijaitsee kokonaan tai osittain Ori-
mattilassa. Kaupungin länsiosassa 
vaihtoehtoina ovat Loukkaanmä-
en, Isovuoren ja Marjasuon alueet. 

Matomäen ja Porosojanmä-
en alueet puolestaan sijaitsevat 
Uudenkylän varikon läheisyydessä 
Kuivannolla. Porosojanmäki sijait-

see pääosin Lahden puolella. Lah-
den Pyhäntaalla tarkastelussa on 
Ruissuonkallion alue.

Hollolassa kierrätyspuistol-
le soveltuvia alueita voisivat olla 
tulevan kehätien varsi sekä samal-
la suunnalla sijaitseva Rappukal-
lion alue. 

Maakuntaliiton erityisasiantun-
tijan Tapio Ojasen mukaan vaih-
toehtoja vertaillaan, ja ne alueet 
pisteytetään. 

–�Tarkastelemme, miten alueet 
ovat liitettävissä verkostoihin, mil-
laisia liikennejärjestelyitä pitää 
tehdä, millaista virkistyskäyttöä 
on ja kuinka lähellä asutus on.

Kunnanjohtaja Päivi Rahkosen 
mukaan Hollolassa tarkastellut 
alueet näyttävät soveltuvan kier-
rätystoiminnalle.

–�Toinen puoli on, että asukkai-
ta on kuunneltava. Kaikkia vaiku-
tuksia ei vielä tässä vaiheessa ole 
tiedossa. Yleisesti voisi sanoa, että 
lähtökohta on Hollolassa myön-
teinen ja ratkaisua halutaan etsiä. 

Orimattilassa vierastetaan aja-
tusta kaupungin alueella sijoitet-
tavasta kierrätyspuistosta. 

–�Kanta on kriittinen, ja erityises-
ti loppusijoitus huolettaa, kaavoi-
tusinsinööri Eero Manerus toteaa. 

Moottoritien varren vaihtoeh-
doissa kaupunkia mietityttää jät-

teiden käsittelyn vaikutus Hennan 
alueen kehittämiseen. Kuivannon 
suunnalla huolena on vaikutus 
Palojoen vedenlaatuun. 

Lahden yleiskaava-arkkitehti 

Johanna Palomäki myöntää, että 
laajan kierrätysalueen paikan etsi-
minen on suunnittelutehtävänä 
”haastavimmasta päästä”. 

–�Haittoja syntyy. Asia on kuiten-
kin yhteinen, koska kaikki meistä 
tuottavat jätettä. 

Palomäki huomauttaa, että jät-
teisiin liittyvät ongelmat pienene-
vät, jos jätteet käsitellään hyvin. 

–�Hanke kärsii siitä, että men-
neinä vuosikymmeninä jätteet on 
käsitelty huonosti. Myös haitto-
jen kannalta toiminta on järke-
vää keskittää. 

Päijät-Hämeessä alle viisi prosent-
tia jätteestä sijoitetaan kaatopaikal-
le, kertoo PHJ:n kehityspäällikkö 
Antti Leiskallio. 

–�Se mitä loppusijoitetaan on 
ihan eri juttu kuin mitä Kujalaan 
on joskus loppusijoitettu. Orgaa-
nisen jätteen loppusijoituskielto 
tuli voimaan vuoden 2016 alussa. 
Tosin järjestelmä ei ole valmis, ja 
poikkeuslupia myönnetään. Eikö-
hän asia muutaman vuoden sisäl-
lä korjaannu. 

Kierrätyspuistoon sijoitettava 
materiaali olisi lähinnä kiviainesta. 

–�Hajuhaitat vähenevät oleelli-
sesti. Likaiset vedet ja pöly ovat 
teknisesti hoidettavissa. Loppusi-
joituksen suurin haitta on maise-
mahaitta, Leiskallio arvioi. 

Hollola kiinnostunut 
jätekeskuksesta
Kierrätyspuisto: ”Hajuhaitat vähenevät oleellisesti. Suurin haitta 
on maisemahaitta”, sanoo PHJ:n kehityspäällikkö.

KUVAT: JUHA PEURALA, JANNE RIIKONEN
GRAFIIKKA: ANSSI HIETAMAA

Lahden seudun kierrätyspuiston
mahdollinen sijoituspaikka

RAPPUKALLIO

KEHÄTIE

LOUKKAANMÄKI

ISOVUORI
MARJASUO

MONTARI

MATOMÄKI
POROSOJAN-

MÄKI
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Orimattila pelkää jätteiden käsittelyn
vaikuttavan haitallisesti Hennan

kehittämiseen.

Markku Meriluoto haluaa säilyttää
Uudenkylän kierrätyspuiston

alueet luonnontilassa.

Yleisötilaisuus

Asukkaita kuullaan
■ Kierrätyspuiston sijaintipaik-
koja esitellään maanantaina 
4. syyskuuta järjestettävässä 
yleisötilaisuudessa. Tilaisuus 
pidetään Lahden Urheilu-
keskuksessa ravintola Voiton 
auditoriossa kello 17–19. 
■ Syyskuun aikana avautuu 
verkkokysely, jossa voi ottaa 
kantaa kierrätyspuiston 
sijaintiin. Tuloksia käytetään 
täydentämään asiantunti-
jaselvitystä, joka valmistuu 
loppuvuodesta. 
■ Pisteytyksen pohjalta 
valitaan arviolta 1–3 aluetta, 
joista tehdään ympäristövai-
kutusten arviointi. 
■ Sijoituspaikaksi valittavalla 
alueella ei tapahdu vielä 
vuosiin mitään. Ensin on muun 
muassa käytävä läpi kaavapro-
sessi todennäköisine valitus-
kierroksineen.

LAUSUNTO

Lahden kaupunki haluaa 
siirtää työttömyysetuuksien 
rahoitusvastuun kokonaan 
maakunnalle. Kuntien tehtäviä 
on siirtymässä maakunnille 
maakuntauudistuksessa, jota 
koskevassa lakiluonnoksessa 
esitetään työmarkkinatuen 
rahoituksen osittaista siirtä-
mistä maakunnalle. 

Kaupungin elinvoima- ja 
työllisyysjaosto katsoo sosiaa-
li- ja terveysministeriölle anta-
massaan lausunnossa, että 
rahoitusvastuiden pitäisi olla 
kokonaisuutena niillä, joilla on 
keinot puuttua työttömyydes-
tä aiheutuviin kustannuksiin. 
Jos muun muassa kuntouttava 
työtoiminta siirtyy uudistuk-
sessa maakunnan järjestet-
täväksi, ei kunnalla ole enää 
mahdollisuutta vaikuttaa 
työtoiminnan järjestämisen 
laajuuteen ja laatuun. 

Kaupungin mukaan työ-
markkinatuen kuntaosuudesta 
muodostuisi veroluotoinen 
valtiolle maksettava maksu, 
jonka suuruuteen kunta ei 
voisi juurikaan vaikuttaa. 

– Sen sijaan maksun suuruus 
riippuisi siitä, miten maakunta 
tehtävistään selviytyy, lausun-
nossa todetaan. 

Kuntien maksuvastuuta 
työmarkkinatuesta kasvatet-
tiin vuonna 2015. Työmarkki-
natukea 300–999 päivän ajan 
saaneiden osalta valtion ja 
kuntien rahoitusvastuu jaettiin 
puoliksi. Yli tuhat päivää 
työmarkkinatukea saaneiden 
tuesta kunta maksaa 70 pro-
senttia ja valtio 30 prosenttia. 

Lahti siirtäisi 
työmarkkinatuen 
maakunnalle

HALLINTO-OIKEUS

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
on hylännyt Salpausselän 
luonnonystävien valituk-
sen Lahden läntisten osien 
osayleiskaavasta. 

Yhdistys puuttui valitukses-
saan muun muassa keskus-
tatoimintojen merkinnän 
laajentamiseen Ståhlberginka-
dun kampusalueelle. Hallinto-
oikeus huomauttaa, että myös 
ympäristöministeriön vuonna 
2008 vahvistamassa Päijät-
Hämeen maakuntakaavassa 
kyseinen alue on keskustatoi-
mintojen aluetta. 

Jo edelliseltä yleiskaava-
kierrokselta tuttu valitusaihe 
oli Lahden eteläisen kehätien 
Launeen linjaus. Oikeus toteaa 
linjauksen perustuvan maa-
kuntakaavaan. Tielinjauksen 
sijaintia ja erilaisia suojelutar-
peita on oikeuden mielestä 
selvitetty riittävästi. 

Yleiskaava ohjaa yksityiskoh-
taisempaa maankäytön suun-
nittelua. Kaupungin läntisten 
osien yleiskaava koskee van-
han Lahden aluetta. Alkaneella 
valtuustokaudella yleiskaava 
ulotetaan koskemaan myös 
Nastolan alueita.

Valitus Lahden 
yleiskaavasta 
hylättiin
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Uutiset  

Lahti
Vili Uuskallio

Mistä löytyy uusi alue kierrätys-
toiminnalle, kun Lahden Kujalan 
jätekeskuksessa tulevat laajentami-
sen rajat vastaan? Tähän voi ottaa 
kantaa lokakuun 15. päivään saak-
ka jatkuvassa verkkokyselyssä.

Päijät-Hämeen liiton tekemäs-
sä selvityksessä on vertailtu kym-
mentä mahdollista sijaintipaikkaa 
kierrätyspuistolle. Verkkokyselys-
sä esitellään alustavia asiantunti-
ja-arvioita.

–�Vertailu on luonnos, johon toi-
vomme asukkailta kannanottoja, 
toteaa Päijät-Hämeen liiton erityis-
asiantuntija Tapio Ojanen.

Vaihtoehtoja ei ole vielä pantu 
paremmuusjärjestykseen. Asian-
tuntija-arvioiden perusteella 
esimerkiksi Kehätien alue Hol-
lolassa vaikuttaa varteenotetta-
valta ehdokkaalta. 

–�Kehätien alueella ei tullut esiin 
merkittäviä negatiivisia vaikutuk-
sia. Nyt keräämme palautteen 
asukkailta ja muilta sidosryhmiltä 
ja katsomme, mitä nousee esiin. 

Kierrätystoiminnalle tarvitaan 
vähintään useiden kymmenien 
hehtaarien laajuinen alue. Oja-
nen uskoo, että verkkokyselyyn 
tulee runsaasti vastauksia.

–�Syyskuun alun asukastilaisuu-
dessa oli paikalla reilut 80 henki-
löä. Asukkailla on paljon huolia ja 

kritiikkiä. Varovaista kiitosta tuli 
siitä, miten prosessi on käynnistet-
ty. Asukkaat otetaan alkuvaiheessa 
mukaan ja katsotaan aidosti koko 
kaupunkiseutua ja isoa määrää 
vaihtoehtoja.

Vertaillut vaihtoehdot aakkos-
järjestyksessä:

1 
Isovuori
Rakentamaton erämaa-alue 
Orimattilassa moottoritien 
itäpuolella. Potentiaalinen 
alue palvelemaan Uuden-

maan luonnonvarataloutta ja 
kierrätystä. Merkitty maakunta-
kaavassa luonnonvaralogistiikan 
kehityskohteeksi.

Alue on syrjässä yhdyskunta-
rakenteesta ja teknisen huollon 
verkostoista. Alueella on virkistys-
käyttöä, joka voi lisääntyä Hennan 
taajaman kehittymisen myötä. Lii-
kenteen lisääntyminen toisi mer-
kittäviä meluhaittoja asukkaille.

2 
Kehätie
Alue levittäytyy kehätie-
linjan eteläpuolelle Hol-
lolassa. Alueelle on hyvät 
liikenneyhteydet. Sijainti 

yhdyskuntarakenteessa on opti-
maalinen, ja Hollolan kunta on 
valmis edistämään alueen kehit-
tämistä kierrätyspuistoksi. Hanke 
tukisi ympäröivien yritysaluei-
den kehittämistä. Kierrätyspuis-
ton toteuttamisella ei arvioinnin 

mukaan ole merkittäviä vaiku-
tuksia ihmisten elinoloihin, viih-
tyvyyteen tai terveyteen, eikä 
vaihtoehdolla ole muitakaan mer-
kittäviä heikkouksia.

3 
Kirviä
Kirviä sijaitsee valtatie 
12:n varressa Uudenky-
län liittymän länsipuolel-
la. Se on ollut mukana jo 

Nastolan kunnan käynnistämäs-
sä kierrätyspuistoselvityksessä. 
Vahvuuksia ovat toimivat liiken-
neyhteydet ja liitettävyys teknisen 
huollon verkostoihin sekä hyvät 
rakennettavuusolot laajennusalu-
etta lukuun ottamatta. Alue on 
merkitty luonnonvaralogistiikan 
kehittämisalueeksi. Valmisteilla 
oleva osayleiskaava mahdollis-
taa ympäristöhaittaa aiheutta-
mattoman kierrätystoiminnan. 
Ympäristöhaittaa aiheuttavia 
toimintoja voitaisiin tarvittaes-
sa sijoittaa läheiselle Matomäen 
alueelle (vaihtoehto 6). Kirviän 
alue on pienehkö, eikä laajenemis-
suuntia ole. Lähellä on asutusta.

4 
Loukkaanmäki
Alue on moottoritien var-
ressa Orimattilan luoteis-
osassa ja se on osittain 
Hollolan puolella. Louk-

kaanmäelle pääsee ainakin osin 
hyviä tieyhteyksiä pitkin, mutta 
rakentamisolosuhteet ovat han-

kalat. Alue on merkitty luonnon-
varalogistiikan kehittämisalueeksi, 
ja se voisi sijaintinsa puolesta pal-
vella Uudenmaan luonnonvara- tai 
kiertotaloutta. Alue on pienehkö, ja 
moottoritie hankaloittaa toteutta-
mista ja laajentamista. Itäpuolelle 
on hankala järjestää liikenneyhteyt-
tä. Lähistöllä on maataloustiloja, ja 
Loukkaanmäki on syrjässä tekni-
sen huollon verkostoista.

5 
Marjasuo
Pienehkö alue Orimat-
tilan länsiosassa lähel-
lä Hennaan kaavailtua 
asuinaluetta. Sijainti 

yhdyskuntarakenteessa on toimi-
va. Kierrätyspuisto toisi vetoapua 
Hennaan kaavaillulle yritystoi-
minnalle, ja se palvelisi myös 
Uudenmaan luonnonvaratalout-
ta tai kierrätystä. Teknisen huol-
lon verkostoihin liittymisessä ei 
ole ongelmaa. Kierrätyspuistolla ei 
arvioinnin mukaan ole merkittä-
viä vaikutuksia ihmisten elinoloi-
hin, viihtyvyyteen tai terveyteen. 
Toisaalta Hennan asukkaiden työ- 
ja asiointimatkat voisivat kulkea 
kierrätyspuiston kautta.

6 
Matomäki 
Alue sijaitsee Orimatti-
lan kaupungin koillis-
osassa Kuivannon kylän 
pohjoispuolella. Alue on 

melko tasainen ja riittävän laaja 

kierrätyspuiston tarpeisiin. Alue 
ja kuljetusreitti sijaitsevat riittävän 
kaukana asutuksesta ja herkistä 
kohteista. Vähän ympäristöhait-
taa aiheuttavia toimintoja voidaan 
tarvittaessa sijoittaa läheiselle 
Kirviän alueelle (vaihtoehto 3). 
Rambollin selvityksen perusteella 
mahdollinen seudullisen bioter-
minaalin sijoituskohde. Syrjäinen 
sijainti aiheuttaa ongelmia yritys-
ten yhteistyön ja teknisen huol-
lon kannalta. Alueen itäosaa olisi 
raivattava puolustustoimien jäljil-
tä. Lähellä sijaitsee luonnonarvoil-
taan arvokas Huhmarmäen alue.

7 
Montari 
Käytöstä poistetun ja 
maisemoidun kaatopai-
kan alue Nastolan kir-
konkylän eteläpuolella. 

Toinen Nastolan kunnan käyn-
nistämän kierrätyspuistoselvi-
tyksen vaihtoehdoista. Merkitty 
maakuntakaavassa luonnonva-
ralogistiikan kehittämisalueeksi. 
Sijainti yhdyskuntarakenteessa on 
hyvä. Liitettävissä tieverkkoon ja 
teknisen huollon verkostoihin. Tie-
yhteys on kuitenkin melko kallis. 
Heikkoutena on alueen pienehkö 
koko. Kierrätystoiminta aiheuttaisi 
haittaa ratsastustallin toiminnal-
le. Hajuhaitat voivat poikkeusti-
lanteissa yltää taajamaan asti, ja 
asukkaat vastustavat voimakkaas-
ti hanketta.

Uusi alue 
voi löytyä 
kehätien 
varresta
Kujalan jätekeskuksen 
täyttyessä 
kierrätystoimintaa on 
laajennettava muualle. 
Nyt on aika kommentoida 
suunnitelmia.

GRAFIIKKA: ANSSI HIETAMAA

Lahden seudun kierrätyspuiston
mahdollinen sijoituspaikka

RAPPUKALLIO
• pinta-ala 104 hehtaaria

KEHÄTIE
• pinta-ala 287 hehtaaria
• Asiantuntija-arvioinnin mukaan
kierrätyspuiston toteuttamisella ei
olisi merkittäviä negatiivisia vaikutuksia. 

LOUKKAANMÄKI
• pinta-ala 219 hehtaaria
(125+94 ha) 

ISOVUORI
• pinta-ala
448 hehtaaria

MARJASUO
• Pinta-ala 113 hehtaaria
• Sijaitsee lähellä Hennaan
kaavailtua asuinaluetta. 

Lahden
keskusta

Renkomäki

Salpakangas

Herrala

Luhtikylä

Henna

Kierrätyspuisto
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8 
Porosojanmäki 
Alue sijaitsee Lahden ja 
Orimattilan rajalla noin 
2,5 kilometrin päässä 
Uudenkylän taajamas-

ta. Alueella on puolustusvoimien 
varikko ja vuoden 1965 räjähde-
onnettomuuteen liittyvä suo-
javyöhyke. Alue voi Matomäen 
(vaihtoehto 6) tavoin tukeutua 
tarvittaessa Kirviän alueeseen 
(vaihtoehto 3). Varikkoalueen ja 
suoja-alueen käyttöönotto edel-
lyttäisi räjähteiden raivaamista. 
Alueen rakentaminen on toden-
näköisesti hankalaa. Tieyhteyden 
rakentaminen tulisi kalliiksi. Alue 
sijaitsee hieman syrjässä yhdys-
kuntarakenteesta, ja yritystoimin-
nan synergiaetujen kannalta alue 
ei ole paras vaihtoehto. Lähellä 
sijaitsee luonnonarvoiltaan arvo-
kas Huhmarmäen alue.

9 
Rappukallio
Kallioinen metsäalue 
Riihimäentien ja Her-
ralantien tuntumassa 
Hollolassa. Alue ja kul-

jetusreitti sijaitsevat riittävän 
kaukana asutuksesta ja herkistä 
kohteista. Alue on hieman syrjässä 
yhdyskuntarakenteesta, eikä hanke 
välttämättä luo synergiaetuja yri-
tystoiminnalle. Alue on kooltaan 
pienehkö ja tarvitsisi pitkähkön 
uuden tieyhteyden. Rakentamis-
olosuhteet ovat erittäin hankalat. 

10 
Ruissuonkallio
Nastolan Seestal-
la moottoritien 
Kumian liitty-
män läheisyydessä 

sijaitseva alue. Alueella on paljon 
korkeuseroja, mutta rakentamis-
olosuhteet ovat hyvät. Liikenneyh-
teydet ovat niin ikään hyvät, ja 
lähellä on teknisen huollon ver-

kostoja. Rambollin selvityksen 
perusteella mahdollinen seudulli-
sen bioterminaalin sijoituskohde. 
Lähistöllä on paljon vakituista ja 
loma-asutusta, ja alueella on run-
saasti virkistyskäyttöä.

● Linkki kyselyyn:
www.paijat-hame.fi/maakuntakaa-
va/aluesuunnittelu/kierratyspuisto

MONTARI
• pinta-ala 75 hehtaaria
• Hajuhaitat voivat
poikkeustilanteissa
yltää taajamaan asti.

MATOMÄKI
• pinta-ala on
416 hehtaaria

POROSOJANMÄKI
• pinta-ala 444
hehtaaria 
• Käyttöönotto
edellyttäisi räjäh-
teiden raivaamista.

KIRVIÄ
• pinta-ala 141 hehtaaria (63+78 ha)
• Sopisi ympäristöhaittoja aiheut-
tamattomalle kierrätystoiminnalle.

RUISSUONKALLIO
• pinta-ala 226 hehtaaria 

Nastola

Orimattila

Uusikylä

Villähde

Ahtiala

Karisto

• Kierrätykseen liittyvän liiketoiminnan 

odotetaan kasvavan Lahden seudulla voimak-

kaasti. Nykyiset jätteenkäsittelyyn ja kierrätyk-

seen tarkoitetut alueet riittävät enää muutaman 

vuoden tarpeisiin. 

• Nastolan kunta käynnisti vuonna 2014 

selvityksen Kirviän ja Montarin kierrätyspuisto-

vaihtoehdoista. Kohteista tehtiin ympäristövaiku-

tusten arviointi. 

• Viime vuonna sijoituspaikkatarkastelua 

päätettiin laajentaa Lahden, Hollolan ja 

Orimattilan alueille. Päijät-Hämeen liiton johdolla 

tehdyssä tarkastelussa löytyi kymmenen 

mahdollista sijoitusvaihtoehtoa, joita arvioidaan 

käynnissä olevassa jatkoselvityksessä. 

• Kierrätyspuiston sijoituspaikasta on käynnissä 

verkkokysely 15. lokakuuta asti. Kyselyn tulokset 

julkistetaan marraskuun alussa. 

• Asiantuntija-arvioiden ja kyselyn yhteenvetoa 

esitellään asukastilaisuudessa Salpakankaan 

koululla 1. marraskuuta kello 17–19. 

• Arvioinnin ja kyselyn pohjalta on tarkoitus valita 

1–3 aluetta, joista tehdään ympäristövaikutusten 

arviointi. Sijoituspaikaksi valittavalle alueelle on 

laadittava kaavasuunnitelmat, joista on 

mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen. 

• Kierrätyspuiston toteutus alkaa vasta vuosien 

päästä.

Leila Mehto

Palautteen perusteella voisi ar-
vioida, että Suomen parhaat täh-
det säteilevät Päijät-Hämeessä. 
Ainakin tv-sarja Tähdet tähdet 
-sarjan avauksessa sunnuntai-
iltana sekä lahtelainen Mikael 
Saari että hollolalainen Janni-
ka B keräsivät runsaasti kiitosta.

–�Olet Suomen ylivoimaisesti 
paras miesartisti. Tosi, tosi, tosi 
hienoa. En pystyisi itse vetämään 
lainkaan noin hyvin, kehui viih-
deohjelman vieraileva tuomari, 
poppari Isac Elliot Saaren esi-
tystä. Saari esitti Bruno Mar-
sin kappaleen Locked Out Of 
Heaven. 

Esitys keräsi pelkkää suitsutus-
ta myös sarjan vakituisilta tuo-
mareilta eli Maria Veitolalta ja 
Juhani Merimaalta.

–�Olit minulle ennalta esiinty-
jistä tuntemattomin. Mutta osaat 
laulaa ja tanssia –�olit ihan sai-
raan kova, Veitola huokaili.

Ennen lähetystä Mikael Saari 
kertoi Etelä-Suomen Sanomille, 
että tanssipop on hänelle tyylila-
jina aika vieras. Vielä vieraampi 
on kuitenkin hiphop.

–�En ole ikinä räpännyt sanaa-
kaan.

Mies toivoi pysyvänsä muka-
na sarjassa ainakin stadionrock-
jaksoon saakka.

–�Se on hieno, itseironiaa tih-
kuva genre. Siihen kuluu paljon 
hyviä biisejä, joista olisi vaikea 
valita.

Jannika B:n illan kappale oli Kylie 
Minoguen Can’t Get You Out 
Of My Head.

–�Tämä oli suuryllätys. Paras-
ta A-ryhmää, tuomari Merimaa 
kiitteli. 

Tuomarien mielestä Jannika 
otti kappaleen omakseen.

–�Tämä on se kappale, joka jää 

korvamadoksi soimaan tämän 
illan jälkeen, arvioi Veitola.

Hän kuuli kappaleessa Kylien 
svengiä, mutta myös itse Jan-
nikaa.

Myös kotikatsomosta tuli kii-
tosta.

–�Herranjesta, että mä olen 
ylpeä mun vaimosta, tviittasi 
Jannika B:n aviomies, Apulan-
nasta tuttu Toni Wirtanen.

Jannika B toivoi iltapäivällä ennen 
illan show’ta, että hänen huono 
onnensa kääntyisi. Tähti kaatui 
aamupäivällä kotitalon portaissa 
niin, että housut menivät rikki. 
Autonkuljettajakin oli myöhässä.

Kiittävän palautteen perus-
teella päivä todellakin kääntyi 
hyväksi.

Jannika B:tä on pyydetty 
mukaan ohjelmaan kaikilla sen 
tuotantokausilla eli ensimmäistä 
kertaa jo vuonna 2014. Suosittu 
artisti päätti nyt lähteä mukaan, 
koska tunsi kaipaavansa piris-
tysruisketta elämään.

Jannika B:n ja Mikael Saaren 
lisäksi Tähdet tähdet -ohjel-
massa kilpailevat Janna, Tomi 
Metsäketo, Erika Vikman, Elias 
Kaskinen, Erja Lyytinen, André 
Linman, Nelli Matula ja Veeti 
Kallio. Kilpailijat esittävät vuo-
rotellen eri musiikkigenrejen 
mukaisia kappaleita. 

Ensimmäisen jakson aikana 
eniten yleisöääniä saivat Erja Lyy-
tinen, Mikael Saari ja André Lin-
man. Tällä kaudella ensimmäiset 
pudotukset tapahtuvat vasta sar-
jan neljännessä jaksossa.

Päijät-Hämeen 
tähdet loistivat 
laulushow’ssa
Tähdet tähdet: Ensimmäiset 
pudotukset tulevat vasta 
neljännessä jaksossa.

Lahtelainen Mikael Saari kertoo olevansa erittäin otettu siitä, että 

”
Olet Suomen 
ylivoimaisesti 

paras miesartisti.
Vieraileva tuomari Isac Elliot

Nastolan Montarissa kierrätyspuisto tulisi ratsutallin naapuriin.

SAMULI IKÄHEIMO

MARTTI KAINULAINEN / LEHTIKUVA
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Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia 

 

 

Viite: Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kirjeet 7.9.2018, 2.10.2018 ja 16.10.2018 

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON SELVITYS EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN KANSLIALLE OLAVI UUSITALON 
KANTELUN JOHDOSTA (EOAK/1285/2018) 

 
 
Päijät-Hämeen liitto esittää selvityksenään Olavi Uusitalon 20.6.2018 päivättyyn ja 24.9.2018 sekä 
9.10.2018 täydennettyyn kanteluun (EOAK/1285/2018) liittyen seuraavaa:  
 
Päijät-Hämeen liitto vastaa Olavi Uusitalon kanteluun vain niiltä osin, mikä koskee liiton toimintaa. 
Päijät-Hämeen liitto ei käsittele selvityksessään kantelun 20.6.2018 liitteenä olevaa 15.1.2018 Hollo-
lan kunnanvaltuutetuille osoitettu lausuntoa eikä kantelun täydennyksessä 9.10.2018 olevaa Hollolan 
kunnalle osoitettua oikaisuvaatimusta.  
 
Kantelun 20.6.2018 ja sen täydennyksen 24.9.2018 toisistaan poikkeavat teksti otsikoilla ”Näin se 
meni” ovat Olavi Uusitalon henkilökohtaisia tulkintoja useista eri lähteistä kokoamistaan aineistoista. 
Liitteinä olevat yleisönosastokirjoitukset ovat myös tällaisia henkilökohtaisia näkemyksiä. Näihin 
emme ota erikseen kantaa, vaan vastaamme kootusti 1. Kierrätyspuisto ja 2. Päijät-Hämeen maakun-
takaava 2014 –otsikoiden alla. Kierrätyspuisto –hanke siihen liittyvine selvityksineen, YVA-menettelyt 
ja Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 ovat erillisiä prosesseja siitä huolimatta, että ne ovat olleet 
vireillä yhtä aikaa ja lomittain. Päijät-Hämeen liiton vastuut ja toiminta näissä prosesseissa käyvät ilmi 
alla olevasta. 

 
1. Kierrätyspuisto 
 
Lahden seudun kunnissa ja Päijät-Hämeen liitossa on ollut vuosikausia puheena sellaisen hankkeen 
tarve, jolla ratkaistaan kiertotaloutta palvelevan ja jätteen loppusijoittamisen mahdollistavan alueen 
sijoittuminen Kujalan jätekeskuksen alueen rajallisuuden vuoksi. Tällainen toiminta on luonteeltaan 
ja laajuudeltaan sellaista, että sijainti on ratkaistava maakuntakaavalla ja YVA-lain mukaisella YVA-
menettelyllä.  Sellaisen jätteen loppusijoittamisesta johtuen, jota ei voida hyötykäyttää, on maakun-
takaavassa käytettävä jätteenkäsittelyalueen EJ-merkintää.  Yksittäisellä kunnalla – esimerkiksi Hollo-
lalla – ei ole realistisia mahdollisuuksia ratkaista sijoittumista ilman edellä mainittujen reunaehtojen 
toteutumista. 
 
Kierrätyspuisto –nimellä kutsusta hankkeesta on käyty keskusteluja ja tehty kuntien ja Päijät-Hämeen 
liiton kesken yhteistyötä asian ratkaisemiseksi maakuntakaavoituksen ja YVA-menettelyn keinoin. 
Maanvastaanottoalueena toimiva Rälssin alue on myös täyttymässä ja toiminalle on tarpeen löytää 
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uusi alue. Yhteistyöeliminä ovat vuosikausia toimineet Lahden kaupunkiseudun yhdyskuntasuunnitte-
lun työryhmä ja maakunnan teknisen ja ympäristötoimen yhteistyöryhmä1 sekä kuntajohtajien ko-
kous. Ryhmät koostuvat kuntien virkamiehistä. Yhteistyö on selvitysten suunnitteluun ja laatimiseen 
liittyvää valmistelua ja järjestelyistä sopimista. Jokaisesta selvityksestä ja valmisteluvaiheesta ovat 
vastuun ottanut taho sekä mukaan lähteneet tahot tehneet omat viralliset päätöksensä. 
 
Kierrätyspuisto –hankkeesta käyty keskustelu ja selvittely johtivat YVA-menettelyyn vuonna 2015. 
Hankkeesta vastaava oli YVA-menettelyssä ensin Nastolan kunta ja Lahti kuntaliitoksesta 1.1.2016 al-
kaen, kuten 17.5.2016 päivätyssä Hämeen ELY-keskuksen YVA-selostuksesta antamassa yhteysviran-
omaisen lausunnossa2 todetaan.  
 
Vireillä olleet selvitykset, tammi-maaliskuulla 2016 nähtävillä olleesta YVA-selostuksesta saatu pa-
laute ja yhteysviranomaisen lausunto johtivat siihen, että Kierrätyspuisto –hanketta ei siis voitu viedä 
eteenpäin Lahden kaupungin ja sen yhteistyökumppanien toimesta. Hanketta eteenpäin vieneet ta-
hot (Lahden kaupunki, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy, Lahti Energia ja Labio Oy) päättivät YVA-
menettelyn jälkeen käynnistää vielä alustavan sijaintipaikkatarkastelun laajemmalta alueelta. Ram-
boll Oy:n laatima selvitys Seudullinen Kierrätyspuisto, mahdolliset sijaintipaikat valmistui elokuussa 
2016. Selvityksen tilaajina Lahden kaupunki kumppaneineen olivat silloin vastuussa selvityksestä ja 
siitä tiedottamisesta. 
 
Selvityksessä paikkatietoanalyysin perusteella rajatuille 10 alueelle on selvityksen tekijän toimesta 
esitetty parhaiten alueita kuvaavia nimiä pohjakartan perusteella. Selvityksen lopuksi tuodaan hyvin 
esille seuraavat tarvittavat jatkotoimenpiteet: 

 Ympäristötekniset tarkastelut ja teknis-taloudelliset selvitykset, joiden 
               perusteella valitaan vaihtoehdot jatkoon  

 Alustavat suunnitelmat ja ympäristövaikutusten arviointi 
 Kaavoitusprosessin aloittaminen mahdollisesti jo yhtäaikaisesti YVA:n kanssa 
 Maakuntakaavaan jätteenkäsittelyalueen varaus 
 Ympäristölupahakemus ja muut luvat 

 
Ramboll Oy:n selvityksessä löytyneet alueet sijoittuivat useamman kunnan alueelle, jolloin Päijät-
Hämeen liitto todettiin marraskuulla 2016 sopivaksi tahoksi käynnistämään uutta selvitystä pohjaksi 
uudelle YVA-menettelylle ja myöhemmin käynnistettävää uutta maakuntakaavaa varten. Uuden sel-
vityksen laatijaksi päätettiin kilpailutuksen perusteella Sito Oy ja kustannukset jaettiin Päijät-Hämeen 
liiton, Lahden, Hollolan ja Orimattilan kesken. Työtä varten perustettiin edellä mainituista ja konsul-
tin edustajista koottu ohjausryhmä3.  
 
Kierrätyspuistohankkeen laatu ja sen saaman huomio haluttiin ottaa vakavasti ja konsulttitoimeksian-
toon sisällytettiin myös vuorovaikutussuunnitelma, jossa kuvattiin vuorovaikutuksen ja viestinnän 
kohderyhmät, osalliset, vuorovaikutusmenetelmät, työvaiheet ja aikataulu. Hankkeen vuorovaikutus 
järjestettiin verkkokyselyn ja vuorovaikutustilaisuuksien avulla. Päijät-Hämeen liiton toimesta järjes-
tettiin mediatilaisuus 29.8.2017 ja kaksi kaikille avointa asukastilaisuutta 4.9.2017 Lahdessa ja 
1.11.2017 Hollolassa.  Ilmoitukset yleisötilaisuuksista julkaistiin liiton toimesta seuraavasti: 

 Etelä-Suomen Sanomat, ilmestyi 2.9.2017 
 Uusi Lahti, ilmestyi 2.9.2017 
 Orimattilan Sanomat, ilmestyi 1.9.2017 
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 Seutuneloset (Hollolan Sanomat, Päijät-Häme, Orimattilan Aluelehti ja Nastola-Lehti), ilmes-
tyivät 30.8.2017 

 

 
Kuva: Esimerkit lehdissä olleesta tiedotteista  

 
Päijät-Hämeen liiton kotisivuilla asiaa on pidetty esillä ja julkaistu uutinen mm. 15.12.2017 Siton laa-
timan selvityksen valmistumisesta. Selvityksessä käytiin läpi Ramboll Oy:n selvityksen 10 aluetta, jois-
ta haluttiin löytää pienempi määrä vaihtoehtoisia alueita YVA-menettelyssä arvioitavaksi.  
 
Sito Oy:n selvityksellä ja siihen kytketyllä vuorovaikutuksella ja tiedottamisella pyrittiin avoimuuteen 
jo pohjatyövaiheessa ennen uuden YVA-menettelyn ja uuden maakuntakaavan käynnistämistä. Sito 
Oy:n selvitys, karttakysely ja esittelyvideot ovat yksi lisä tulevia kaava- ja YVA-tarpeita varten. Ne ei-
vät missään tapauksessa riitä tulevien ratkaisujen pohjaksi. Tiedottamisesta ei tässä vaiheessa ole 
vastaavaa säädöspohjaa kuin YVA-menettelyn ja maakuntakaavan laatimisen osalta säädellään. Tie-
dottaminen ja vuorovaikutus oli tässä tilanteessa poikkeuksellista, koska kyseessä oli tiedottaminen 
selvityksestä, eivätkä uusi YVA-menettely tai uusi maakuntakaavatyö olleet vielä käynnissä. Päijät-
Hämeen liitto on viestittänyt sekä lehtien, kotisivujensa että eri kokoustilanteiden avulla tasapuoli-
sesti selvitysten etenemisestä ja kierrätyspuistohankkeen tarpeesta. 
 
Keväällä 2018 sovittiin4 käynnistettäväksi Lahden seudun Kierrätyspuisto –hankkeen uusi YVA-
mentely ja hankkeesta vastaavaksi ryhtyi Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy. Samaan aikaan todettiin, että 
Päijät-Hämeen liiton toimesta on syytä käynnistää vaihemaakuntakaavatyö. Päijät-Hämeen maakun-
tavaltuusto päättikin 19.6.2018 käynnistää kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen (Lahden-
seudun Kierrätyspuisto) vaihemaakuntakaavan laatimisen. Kierrätyspuiston YVA-menettelyn ja vai-
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hemaakuntakaavan kuulemiset on päätetty sovittaa yhteen. Vaihemaakuntakaavan aloitusvaiheen 
viranomaisneuvottelu ja YVA-menettelyn ennakkoneuvottelu järjestettiin 5.10.2018. Vaihemaakun-
takaavan OAS ja YVA-ohjelma on tarkoitus kuuluttaa ja laittaa nähtäville yhdessä YVA-
yhteysviranomaisen kanssa tammikuulla 2019.  

 
2. Päijät-Hämeen maakuntakaavaan 2014 
 
Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 on ollut vireillä yhtä aikaa sekä 2015-16 käynnissä olleen YVA-
menettelyn että Uusitalon kanteessa esitettyjen selvitysten kanssa. Vuonna 2010 käynnistetty maa-
kuntakaava on kuulutettu tulemaan voimaan maaliskuulla 2017 maakuntahallituksen päätöksen 
20.2.2017 mukaisesti. Maakuntakaava ei ole lainvoimainen, koska korkeimmassa hallinto-oikeudessa 
ovat käsittelyssä vielä Sysmän Päijätsaloa koskeva Päijätsalon Osuuskunnan valituslupa ja valitus Hä-
meenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä. Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi päätöksellään 
29.1.20185 kaikki kymmenen maakuntakaavaa koskenutta valitusta.  
 
Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 kaavaselostuksessa kuvataan sivuilla 4-5 tiivistetysti, kuinka 
laajasta asiasta kokonaismaakuntakaavassa on kyse. Selostuksen sivulta 131 alkaen on kuvattu maa-
kuntakaavan vaikutusten arviointi ja osallistuminen kaavaprosessissa. Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
on päätöksessään todennut omalta osaltaan maakuntakaavan lainmukaiseksi. Jatkovalitus ei koske 
luonnonvaralogistiikan kehittämisen kohdealueita. 
 
Maakuntakaavan valmistelun aikana haettiin selvitysten kautta ratkaisua ylijäämämaa-ainesten vas-
taanottoalueille, metsäenergiaterminaaleille ja uudelle jätehuollon alueelle sekä mahdollisuudelle 
näiden toimintojen yhdistämiselle joko keskittämällä tai hajauttamalla. Nastolan kierrätyspuiston 
YVA-menettelyn ja käynnissä olleiden selvitysten perusteella oli ilmeistä, että uutta jätehuollon alu-
etta ei voitu maakuntakaavassa käsitellä. Päädyttiin tuomaan esille ne seudullisesti merkittävät alu-
eet, joilla näitä erilaisia kierrätystoimintoja voitaisiin laajamittaisesti lähteä kehittämään luonnonva-
ralogistiikan kehittämisen kohdealueina llk. 
 
Vaikuttaa sille, että Olavi Uusitalon kantelussa Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 llk2 ja EJm2 va-
raukset ovat menneet sekaisin. Kyseessä on kaksi eri maankäyttöluokkaa, jotka on selitetty maakun-
takaavaselostuksen sivuilla 82-83 ja 90. Alueet on osoitettu nuolilla alla olevalla kaavakartan otteella. 
 
Maakuntakaavassa 2014 on kaikkiaan seitsemän luonnonvaralogistiikan kehittämisen kohdealuetta 
llk. Yksi alueista on Hollolassa oleva 78 ha:n laajuinen luonnonvaralogistiikan kehittämisen kohdealue 
llk2, joka on nimetty Aikkalan luonnonvaralogistiikan kehittämisen kohdealueeksi.  Alueen kuvauk-
sessa on todettu, että se on Aikkalan uusi luonnonvaralogistiikan alue. Merkintä on kehittämisperiaa-
temerkintä, joka ei ole EJ-aluevarausmerkinnän tavoin kannanotto toimintojen aluetarpeesta.  
 
Kaavaselostuksen liiteosan aluevarausluettelossa on 19 ha:n laajuinen EJm2 –merkintä. Se on nimet-
ty Aikkalan käytöstä poistuneeksi jätteenkäsittelyalueeksi. Alue on ollut samalla nimellä jo edellisessä 
maakuntakaavassa 2006. Aikkalan EJm on vanha kaatopaikka, jossa sijaitsee Päijät-Hämeen Jätehuol-
to Oy:n Hollolan jäteasema. Kaikkiaan kaavassa on kuusi käytöstä poistettua tai poistuvaa jätteenkä-
sittelyaluetta ja varsinaiset Kujalan ja Rajavuoren jätteenkäsittelyalueet EJ. Nämä ovat alueita, jotka 
ovat toimineet kaatopaikkoina eli niihin on voinut loppusijoittaa jätettä. Valtioneuvoston asetuksen 
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Vna 331/2013 mukaan kaatopaikoille ei ole voinut enää vuoden 2016 alusta alkaen sijoittaa elope-
räistä jätettä. 
 

  Kuva: Ote Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 kartasta      
 
Päijät-Hämeen liitto – niin kuin muutkin asiaa käsitelleet tahot – ovat käyttäneet ja käyttävät Aikka-
lasta erilaisia nimiä sen mukaan, mistä asiasta on kulloinkin kyse. Maakuntakaavassa nimet ovat, ku-
ten yllä on selostettu. Maakuntakaavan valmistelussa Montarin ja Kirviän llk- nimet olivat kaava-
asiakirjojen nimiä vastaavasti kuin Aikkalasta jätteenkäsittelyalueen EJm ja luonnonvaralogistiikan 
kehittämisen kohdealueen llk –nimetkin. Nimien vaihtaminen kesken kaavatyön olisi aiheuttanut se-
kaannusta kaavan tulevissa lakisääteisissä vaiheissa. Tämä on eri asia, kuin käyttää esim. selvityksissä 
kulloinkin tilanteeseen sopivaa nimeä. 
 
Kierrätyspuisto on iso hanke, jota on valmisteltu pitkää erilaisilla yhteistyökokoonpanoilla samoin 
kuin YVA-menettelyäkin. Näissä tilanteissa alueiden nimet riippuvat vastaavasti siitä, onko kyse selvi-
tyksistä tai muista asiakirjoista, minkä laajuisesta alueesta tai minkä ajankohdan tapahtumista on ky-
se. Yksi ja sama nimi ei voi tulla kyseeseen erilaisissa asiayhteyksissä. Lahdenseudun Kierrätyspuisto 
on nimi hankkeelle. Hankkeen toteuttaminen edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, 
kaavallisia valmiuksia, lupia ja toteuttajia alueelle. Maakuntakaavassa ohjeiden mukaisesti käytettä-
viä puolestaan termejä ovat esimerkiksi jätteenkäsittelyalue ja luonnonvaralogistiikan kehittämisen 
kohdealue. 
 
Lopuksi 

 
Päijät-Hämeen liitto ei ole yllä olevin perustein toiminut Olavi Uusitalon kanteessa ja sen täydennyk-
sissä esittämillä tavoin. Päijät-Hämeen maakuntakaavan merkinnät, määräykset, selostus ja liiteosa 
on laadittu asiallisesti ja selkeästi maakuntakaavoitukseen liittyvää lainsäädäntöä ja ympäristöminis-
teriön ohjeistusta noudattaen. Kierrätyspuistohanke ei ole liiton vastuulla eikä liitto ole siten käyttä-
nyt siitä epämääräisiä merkintöjä tai nimiä tai viestinyt puolueellisesti tai epäonnistuneesti siitä. 
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Pidämme Olavi Uusitalon Tapio Ojaseen henkilökohtaisesti kohdentuvaa kirjoittelua erityisesti Etelä-
Suomen Sanomissa 29.7.2018 epäasiallisena ja moitittavana. 
 
Päijät-Hämeen liiton organisaatiossa ylintä päätösvaltaa käyttävät maakuntavaltuusto ja maakunta-
hallitus hallintosäännössä määritetyllä vastuunjaolla. Päijät-Hämeen liiton toimistoa johtaa virkavas-
tuulla maakuntajohtaja. Maakuntajohtaja Parkkosen virkasuhde päätyi 27.8.2018 ja hän on siirtynyt 
virastaan Heinolan kaupungin johtajaksi. Vt. maakuntajohtajana toimii 11.9.2018 alkaen Seppo 
Huldén siihen saakka, kunnes uusi maakuntajohtaja aloittaa virassa. Erityisasiantuntija Tapio Ojanen 
on ollut vastuuhenkilö tehtävänkuvansa mukaisesti Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 jätteenkä-
sittelyn ja luonnonvaralogistiikan kehittämisen kohdealueiden valmistelussa sekä Kierrätyspuistoon 
liittyvässä valmistelussa 6.8.2018 saakka. Hän on siirtynyt toimestaan liikenneviraston palvelukseen 
7.8.2018 alkaen. Aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen on toimessaan vastannut tehtävänkuvan-
sa mukaisesti maakuntakaavaprosessista ja taajama-alueiden suunnittelusta. 
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Seppo Huldén   Jari Paakkunainen 
vt. maakuntajohtaja   hallintojohtaja 

 
 
 
LIITTEET      

LIITE 1: MTYTR_YKSTR 2016_24 muistio, kokousmuistio 17.11.2016 
LIITE 2: Nastolan_kierratyspuisto_YVA-lausunto_180516, lausunto ympäristövaikutusten arviointi-

selostuksesta, HAMELY/321/2015   
LIITE 3: 20170529_OR1_muistio_Lahden_Kierrätyspuisto_korjattu, Kokousmuistio 29.5.2017 (Sito 

19.6.2017)   
LIITE 4: Lahden seudun kierrätyspuiston ohjausryhmän kokous, muistio 2.5.2018   
LIITE 5: HHAO_päätös_20180129, Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 29.1.2018, päätösnro 

18/0026/2   
 
Linkki ympäristöministeriön ohjeistukseen 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000, osat 6-8 ja 10, 
 http://www.ym.fi/fi-
FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Maankaytto_ja_rakennuslaki_2000_sarja  

Linkki Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 kaavaselostukseen 
http://www.paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2015/09/Maakuntakaava-2014-

SELOSTUS_20170220_web.pdf    
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Aika 29.5.2017 12.00–14.30

Paikka BW Tower , matkakeskus (Askonkatu 2), kokoushuone Kortteli, 5 kerros

Puheenjohtaja Tapio Ojanen

Osallistujat Tapio Ojanen
Veli Pekka Toivonen
Jorma Vaskelainen
Johanna Palomäki
Sanna Suokas
Harri Numminen
Katariina Tuloisela
Eero Manerus
Päivi Menard
Jarkko Kukkola
Jani Lepistö

Päijät Hämeen liitto
Lahti
Lahti
Lahti
Lahti
Hollola
Hollola
Orimattila
Lahden seudun kehitys (LADEC)
Sito
Sito

Tiedoksi Heli Randell
Ari Rinkinen
Seppo Määttä
Eeva Lillman
Esa Ekholm
Antti Leiskallio
Ari Savolainen
Jutta Harjunen
Jani Karjalainen
Sanna Vaalgamaa
Jari Viljanen
Aappo Luukkonen
Hanna Maria Piipponen
Pia Niemi

Hollola
Hollola
Orimattila
Lahti Energia Oy
Lahden seudun kehitys (Ladec)
Päijät Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ)
Labio Oy
Sito
Sito
Sito
Sito
Sito
Sito
Sito

1 Järjestäytyminen

 Hyväksyttiin asialista
 Puheenjohtajaksi valittiin Tapio Ojanen ja sihteeriksi Jarkko Kukkola
 Käytiin esittelykierros

2 Sopimus

 Allekirjoitettiin sopimukset

3 Projektin taustat

 Viestintään tulee panostaa erityisesti. Hankkeelle tarvitaan hyväksyntää
sekä päättäjiltä että kansalaisilta

 Aiemmin on laadittu selvityksiä ja ympäristövaikutusten arviointi kah
desta kohteesta (Kirviä ja Montari). Hanke sai voimakasta vastustusta,
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jonka vuoksi on tarve tarkastella tilannetta laajemmalla otannalla. On kui
tenkin mahdollista, että tutkitut Nastolan kohteet ovat hankkeelle sovel
tuvia

 Tilaajina työssä ovat Päijät Hämeen liitto, Hollolan kunta sekä Orimattilan
ja Lahden kaupungit

4 Työn tavoitteet

4.1 Tilaajan ja sidosryhmien keskeiset tavoitteet

 P H liiton näkemyksen mukaan hanke on maakuntakaavan toteuttamista.
Hankkeen tavoitteena on löytää alueita jatkosuunnittelua varten ja esittää
alueista vertailukelpoista tietoa kaikkien käyttöön. Selvityksen pohjalta
tarkastellaan maakuntakaavan muutostarpeita

 Lahden kaupungin kannalta aikajänne on lyhyt. Käsiteltävien ainesten
kierrätysmahdollisuudet ovat rajalliset, joten hankkeelle on suuri tarve ja
kiire. Kujalan aluetta ei voida enää laajentaa ympäröivän maankäytön ta
kia. Lahti on suurin aineisten tuottaja. Nyt esitellyistä kohteista kaikki ovat
riittävän lähellä. Tavoitteena on, että selvityksen lopputuloksena on 2 3
eri sijaintipaikkaa, joita lähdetään edistämään

 Hollolan kunta on esittänyt kierrätyspuistolle kaksi paikkaa. Eteläisen ke
hätien, Nastolan eritasoliittymän ja logistiikkakeskuksen sekä läheisen
työpaikka alueen myötä Nostavaa pidetään parhaana paikkana Hollolan
näkemyksen mukaan. Sijaintipaikkana Nostava on keskeinen kokonaisuu
den kannalta, ja se liittyy hyvin suunniteltuun kokonaisuuteen

 Orimattilassa tarjolla kohteita Luhtikylän liittymän kohdalla, jotka mukana
selvityksessä. Toivottiin, että hankkeessa tuodaan esille myös positiivinen
kassavirta (tulo + työpaikat)

 LADEC tavoitteena on saada aikaan teollisia symbiooseja ja uuden liiketoi
minnan kehittäminen alueelle

4.2 Keskeisiä sijoittumiskriteerejä

 Toiminnat joilla on haittavaikutuksia, on syytä keskittää samalle alueelle
 Optimietäisyys on alle 20 km Lahden keskustasta. Kaikki 10 kohdetta si

jaitsevat hyväksyttävällä paikalla kierrätyspuiston kannlta
 Mieluiten sekä käsittely, että mahdollinen loppusijoitus on samassa pai

kassa.
 PHJ:n kannalta on esitetty, että tuleva alue palvelee seuraavat 50 vuotta

aluetta. Alueella on hyvä olla laajenemisvaraa
 Jos aineksilla on suuri volyymi, eri toimintojen on hyvä sijaita lähellä toisi

aan ja mahdollisimman keskeisellä paikalla
 Bioterminaalin kannalta itä ja pohjoissuunnat olisivat ko. toimintaan par

haita, koska alueilta puuttuu bioterminaali. Hyviä paikkoja on tunnistettu
myös Rambollin selvityksessä

5 Lähtötiedot

 Tarvittavat lähtöaineistot on toimitettu konsultille
 Vierailijatunnuksia ei ole mahdollista saada Webmap palveluun
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6 Lähtötiedot

Kohteet 1 4

 Ei yhdyskuntarakenteen kannalta merkittävää laajenemisaluetta. Ei maan
käytön suunnitelmia alueille

Kohde 1

 Puolustusvoimien varikko rajataan tarkastelun ulkopuolelle maakuntakaa
van rajauksen mukaisesti. PV ei ole luopumassa alueesta

 Puolustusvoimien suojavyöhyke alueella estää maankäyttöä ja luo hank
keelle lisäkustannuksia. Alueella on ollut räjähdeonnettomuus. Puolustus
voimien kantaa selvitetään hankkeen yhteydessä (Ojanen ja Kukkola).
PV:n kanta ratkaisee, onko alueen tutkiminen kierrätyspuiston käyttöön
mielekästä

Kohde 2 (YVA:n VE 1)

 YVA:ttu
 Lähellä asutusta ja vaikutukset suuria vaikutuksia mm. elinolojen kannalta
 Koko taajama on asemakaavoitettu
 Laajenemisalueella mm. pohjavesialueita ja lähteikkö

Kohde 3

 Orimattilassa, ei mitään maankäytön suunnitelmia
 Puolustusvoimien suojavyöhyke vaikeuttaa kierrätyspuiston toteuttamista

ja luo kustannuksia. Puolustusvoimien kantaa selvitetään hankkeen yhtey
dessä (Ojanen ja Kukkola). Vaikuttaa alueen itäosan käyttöön

Kohde 4 (YVA:n VE 2)

 YVA:ttu, saanut vastustusta. Alueen pinta ala on pienehkö
 Pitäisi rakentaa uusi liittymä valtatielle tai rakentaa uusi rinnakkaistie ole

valle eritasoliittymälle. Eritasoliittymä palvelisi lähinnä vain kierrätyspuis
toa

Kohde 5

 Alueen eteläpuolella on yleiskaavassa (luoteis Nastolan osayleiskaava)
osoitettu työpaikka ja asuntoalueita. Oksjärvi sijaitsee kohteen pohjois
puolella, ja sen ympärillä on runsaasti vapaa ajan asutusta. Luoteis Nasto
lan osayleiskaavassa on Oksjärven ranta alueelle osoitettu myös viisi
uutta vakituisen asumisen rakennuspaikkaa kohteen pohjoispuolelle.
Kohde on herkkä ja herättää todennäköisesti vastustusta.

 Pyhäntaan lähellä on haettu toimenpidelupa 8 hehtaarin biohakkeiden
käsittelyalueelle

 Lähellä moottoritien liittymää, hyvät yhteydet
 Metsätalousaluetta
 Maanomistajalla ei ehkä halua kehittää aluetta
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Kohde 6

 Orimattilassa, sijaitsee molemmin puolin moottoritietä. Hyvät yhteydet
 Moottoritie rajaa kohdetta merkittävästi. Aluetta kannattanee käsitellä

kahtena eri alueena
 Alueella on joitain pienvesistöjä

Kohde 7

 Maakuntakaavassa luonnonvaralogistiikan kehittämisen kohdealue
 Alue on harvoja laajoja yhtenäisiä erämaa alueita. Alueella on virkistysar

voja ja sen kehittämistä on jonkin verran vastustettu. Alueen läpi on osoi
tettu maakuntakaavassa ohjeellisia ulkoilureittejä. Aiemmin MKK:ssa MU
merkinnällä

 Saavutettavuudeltaan hiukan syrjässä, vaikka Tuuliharjan etl toteutuisi.
Liikenne kulkisi pohjoisen etl:n ja samalla Viljaniemen kylän kautta

Kohde 8

 Sijoittuu Hennan yleiskaava alueelle, teollisuus ja varastoaluetta.
 Raakamaasta on tehty hyvä tarjous maanomistajille Hennan osayleiskaa

van yhteydessä
 Kohde on lähellä Tuuliharjan liittymää. Yleiskaavassa osoitettu uusi etl ja

tieyhteys alueen läpi. Yhteys kierrätyspuistoon kulkisi Tuuliharjan etl:n
kautta

 Alueen itäpuolelta kulkee rautatie, vähittäiskaupan suuryksikkö (km) osoi
tettu alueen itäpuolelle

 Maakuntakaava ei estä alueen kehittämistä
 Etl ei palvelisi vain kierrätyspuiston tarpeita
 Henna sijaitsee asuinalueena kohteen eteläpuolella

Kohde 9

 2017 hyväksytyssä strategisessa yleiskaavassa on varauduttu kohteeseen.
Eteläisen kehätien kaavarungossa kierrätyspuisto on ajatuksena mukana

 Alan toimijat ovat osoittaneet kiinnostusta aluetta kohtaan
 Eteläinen kehätie hanke valmistuu arviolta vuoden 2021 loppupuolella.

Kierrätyspuisto ei ole suoraan kehätien yhteydessä vaan rinnakkaistien
eteläpuolella. Kehätien varrella molemmin puolin on työpaikkarakenta
mista

 Kierrätyspuisto tarkkaa sijaintia voidaan säätää
 Kierrätyspuisto liittyisi tieverkostoon Nostavan eritasoliittymän kautta
 Luontoinventointi tehty 2000 luvun alkupuolella
 Kierrätyspuistolla ja logistiikkakeskuksella on mahdollisia synergiaetuja.

Kuivasataman sijoittuminen logistiikka alueelle on mahdollista
 Alueella ei ole nykyistä asutusta eikä suunnitteilla olevaa asutusta
 Maanomistus suikaleista. Maanomistajien kanta hanketta kohtaan on

alustavien tietojen mukaan myönteinen
 Aikkalan pienjäteasema on toiminnassa Paassillan kaakkoispuolella

Kohde 10
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 Sijainniltaan, liikenneyhteyksiltään ei niin hyvä kuin kohde 9. Alue on
myös hieman kohdetta 9 pienempi. Ei niin potentiaalinen kuin kohde 9

7 Edellisten työvaiheiden tulosten esittely

 Esiteltiin loppuraportin luonnos
 Käytiin läpi arviointikriteerit ja tarkennettiin niitä
 Rambollin paikkatietoanalyysin poissulkukriteerit esitellään heti sijainti

paikka analyysin aluksi. Paikkatietoanalyysissä on huomioitu jo mm. riit
tävä etäisyys pohjavesialueisiin ja asutukseen

 Arvokkaista maisema alueista todettiin, että ne on otettu Rambollin ra
portissa huomioon mutta vaikutukset arvioidaan kohdekohtaisesti

 Analyysissä pitäisi esittää miten rakennuskustannukset jakautuvat
 Infraverkon valmiusaste tulisi kuvata kohdekorttien yhteydessä
 Korjattu kriteeristö toimitetaan muistion mukana tarkistettavaksi

8 Optiot

 Päätettiin tilata optio 1. Kyselytyökaluna käytetään Maptionnairea
 Tilattiin optio 2: toinen vuorovaikutustilaisuus.
 Vuorovaikutustilaisuuksia pidetään kaksi kappaletta.

 Ensimmäisessä tilaisuudessa esitellään mitä ollaan tekemässä. Koh
dekortteja ei esitellä vielä tässä vaiheessa vaikka ne olisivatkin pit
källä. Toisessa tilaisuudessa esitellään kohdekorttien luonnos. Osalli
set voivat vielä tässä vaiheessa esittää kommentteja aineistosta.

 Tilaisuudessa on tärkeää olla mukana PHJ:n edustaja kertomassa kaavail
lusta toiminnasta. Esim. mädättämöä ei sijoitu suunniteltavalle alueelle

8.1 Aikataulun tarkentaminen

 Aikataulu esiteltiin kokouksen yhteydessä. Aikatauluun tehdään muutos
vuorovaikutussuunnitelman osalta niin, että:

 Tiedottaminen hankkeesta aloitetaan ennen kuin raporttiluonnos
tuodaan julkisuuteen

 Lehdistötilaisuus pidetään ensin ja noin viikon päästä ensimmäinen
vuorovaikutustilaisuus. Tilaisuuden yhteinen tiedote lähetetään en
nen elokuussa. Lehdistötilaisuuden hoitaa kokonaisuudessaan tilaaja

 Ensin järjestetään vuorovaikutustilaisuus 1 ja sen jälkeen toteutetaan
verkkokysely. Ulospäin työ käynnistyy ensimmäisen vuorovaikutusti
laisuuden jälkeen, joka pidetään elo syyskuun vaihteessa

 Yksityiskohtainen aineisto esitellään syksyllä toisessa vuorovaikutusti
laisuudessa

 Vuorovaikutussuunnitelmassa tulee ottaa kantaa siihen, missä työn vai
heissa hankkeessa tullaan julkisuuteen

 Tiedottamisessa resurssiksi työhön kannattaa ottaa mukaan Sauli Zukale
(LADEC) ja Hanna Bergman (PHJ). Siton vuorovaikutusasiantuntijan ja tie
dottajien kannattaisi järjestää kokous
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9 Muut asiat

 Luonnonvaralogistiikan kehittämisalue merkintä ei poissulje seudullista
jätteiden loppusijoitusaluetta. Kokouksen jälkeen kohtaa selvennettiin
seuraavalla tavalla:

 Loppusijoitusta ei ole maakuntakaavamääräyksellä kielletty. Kehittä
misperiaatemerkintä ei ole riittävä mahdollistamaan laajamittaista,
seudullista loppusijoitusta. Seudullinen loppusijoitus voidaan mahdol
listaa muuttamalla alue maakuntakaavassa EJ alueeksi. Toinen vaih
toehto on ratkaista asia yleiskaavalla, jolloin ratkaisun pohjaksi vaadi
taan riittävät seudulliset selvitykset. Tämän jälkimmäisen vaihtoeh
don mahdollisuus pitää kuitenkin tutkia tapauskohtaisesti ja siihen
voi liittyä valitusriskejä

 Liikennetuottolukemia voi tarkastella tehdystä YVA:sta
 YVA lausuntoihin kannattaa tutustua

10 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

 Seuraava kokous järjestetään 17.8.2017 klo 12:00, paikkana on Päijät Hä
meen liitto, kokoushuone Vellamo, Hämeenkatu 9, 2. krs.

 Kokouksen jälkeen Ojanen, Manerus ja Kukkola kävivät maastokäynnillä

Laatineet, Jani Lepistö ja Jarkko Kukkola
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Liite 6. Jätekasapalot Enerkon ja Delete / Tampere 
 
https://yle.fi/uutiset/3-11456163 
Kuvat näyttävät, miten Tampereella teollisuusalueen palosta levisi terveydelle haitallista savua 
– vaara on nyt ohi 
Päivystävä palomestari kertoo Ylelle, että sammutustyöt tulevat kestämään pitkään. Palo on lähtenyt 
todennäköisesti murskainkoneesta. 
 
Enerkon Tampere  20.7. 08:23Päivitetty 20.7. 18:40 

 
 

 
Tampereella teollisuusalueella palaa energiapuukasa 
 
Tampereelle annettiin maanantaina vaaratiedote Linnainmaan ja Pappilan alueelle terveydelle haitallisen savun 
takia. Alueen asukkaita kehotettiin pysymään kotona sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto. Ihmisiä pyydettiin 
välttämään liikkumista Linnainmaan ja Jankan alueella. Pirkanmaan pelastuslaitos kertoi puoli seitsemältä 
illalla, että vaara on ohi. Vaaratiedote tuli aamulla kello yhdeksän jälkeen. 
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Savunmuodostus on vähentynyt ja palo on saatu rajattua. Paloa sammuttaa pelastuslaitoksen kaluston lisäksi 
kolme kaivinkonetta, joilla palavaa materiaalia saadaan raivattua ja sammutettua. Todennäköisesti sammutus- 
ja raivaustyöt kestävät iltaan asti. 
 

 
Savua muodostuu runsaasti. Marjut Suomi / Yle  
 
Aiemmin päivystävä palomestari Mika Kupiainen kertoo Ylelle, että palon sammuttaminen on hidasta. 
Jälkisammutustyöt voivat venyä tiistain puolelle. – Kasa on noin 20 metriä korkea, ja paloa aika vaikea 
sammuttaa. Kasaan ei voida laittaa miehiä kiipeämään työturvallisuussyistä. Me olemme joutuneet ottamaan 
koneita purkamaan kasaa, sitä jäähdytetään ja estetään palon leviäminen, Kupiainen kertoo. 
Iltapäivällä päivystävä palomestari Tomi-Pekka Olkkonen kertoo, että kasaa puretaan kaivinkoneen kauha 
kerrallaan. Tuuli levittää paloa kasan sisään. – Kasa on vaarallinen palomiehille, paloon syntyy onkaloita. 
Kasaa sammutetaan maasta ja nostolavan korista käsin.  
 
Varauduttu evakuointiin 
Pelastuslaitos sai maanantaina aamulla ennen kahdeksaa suurhälytyksen itäiselle Tampereelle, teollisuus-
alueelle ohitustien ja Sammon valtatien risteykseen. Alueella on esimerkiksi autopurkaamoja, huoltoa sekä 
muuta ajoneuvoihin liittyvää toimintaa.  
Hälytys tuli ensin liikennevälinepalosta, mutta luokitus muutettiin kohta suureksi rakennuspaloksi. Hetkeä 
myöhemmin selvisi, että Enerkon energia- ja ympäristöpalvelun toimipisteessä palaa energiapuukasa. 
Palavassa kasassa on pelastuslaitoksen mukaan rakennusten purkujätettä, muun muassa puuta ja muovia. Palo 
on lähtenyt todennäköisesti murskainkoneesta. 
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Paikalla on 20 yksikköä sammuttamassa. Marjut Suomi / Yle  
 
Enerkon Oy toimittaa hakelämpöenergiaratkaisuja ja valmistaa biopolttoainetta puujätteestä. Pelastuslaitos on 
varautunut evakuointiin. Paikalla on esimerkiksi kaksi hoitolaitosta. Toistaiseksi evakuointia ei ole tehty.  
– Vaaratonta savua ei ole. Alueella on kierretty ja tiedotettu, että savussa ei saisi liikkua, Mika Kupiainen 
sanoo. 

 
Päivystävä palomestari Mika Kupiainen sanoo, että palon jälkisammutustyöt voivat mennä tiistaiaamuun. Petri 
Lassheikki / Yle  
 
Savun suuntaa seurataan ja tällä hetkellä se menee kohti pohjoista. Tampereella oli vastikään iso Deleten palo, 
jossa yksi asuinalue evakuointiin kierrätyskasan palamisen tieltä. Pelastuslaitoksessa mietitään, onko sillä 
jatkossa mahdollisuus vaikuttaa siihen, että vastaavia laitoksia voitaisiin sijoittaa kauemmaksi asutuksesta tai 
pelastustöitä voitaisiin helpottaa.  
 
Tarkastettu kesäkuussa  
Pirkanmaan ely-keskuksen mukaan palavassa laitoksessa on kyse Tampereen kaupungin ympäristö-
valvontaviranomaisen luvittamasta ja valvomasta laitoksesta. Ely-keskus on aikoinaan lausunut laitoksen 
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ympäristölupahakemuksesta, mutta siinä on kiinnitetty huomiota lähinnä valumavesien tarkkailuun, eikä näistä 
ole tiedossa mitään huomautettavaa, Ylelle kerrotaan. 
Tampereen kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö Harri Willberg sanoo, että paikka on tarkastettu viimeksi 
kesäkuussa. Silloin huomautettiin, että kasa oli metrin, kaksi metriä liian korkea. Hän pitää ylitystä kasaan 
nähden pienenä.  
– Ei ole ollut isompia ongelmia, Willberg kertoo. 
Viime vuonna paikasta tuli kolme valitusta, lähinnä meluun liittyen. Aiemmin kaupunki oli määrännyt, että 
vuoden loppuun mennessä yhtiön pitää rakentaa katettu tila teollisuus- ja kaupan jätteelle.  
Tampereen kaupungin tarkastaja lähti heti maanantaina aamulla palopaikalle. Kaupunki tarkkailee, ettei 
sammutusvesistä ole ongelmaa. 
 
Purkukasa palaa 

 
Paikalle tulee koko ajan uusia pelastusyksiköitä. Marjut Suomi / Yle  
 
Paikalla oleva Ylen toimittaja Petri Lassheikki kertoi aamulla, että tulipalosta aiheutui kovasti savua, joka 
käy henkeen. Parin tunnin kuluttua savu alkoi hälventyä.  – Koko ajan tulee uusia paloautoja paikalle 
Sammontietä pitkin. Yksi poliisiauto on rauhoittamassa liikennettä Sammon valtatien ja Hautalantien 
risteyksessä. Savu käy henkeen vielä kaukana palopaikalta, Lassheikki kertoi aamulla. 
Samalla kadulla on pari taloa. 
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Vaaratiedote koskee Linnainmaan ja Pappilan aluetta terveydelle haitallisen savun takia. Video: Marjut Suomi 
 
Palava kasa on noin hehtaarin kokoinen 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen mukaan palava kasa on noin hehtaarin kokoinen. Palokunnan yksiköitä on 
paikalla sammuttamassa yli 20. Päivystävä palomestari kertoo Ylelle, että sammutustyöt tulevat kestämään 
todella pitkään.  Hälytys Hautalantielle tuli kello 07.50. 
 

 
Marjut Suomi / Yle  
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Purkujätekasa palaa Tampereella. Petri Lassheikki / Yle  
Seuraamme tilannetta. 
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Ihan kaikki eivät suostuneet jättämään kotia Tampereella – kuvat näyttävät, miten tulipalosta 
levisi valtavasti haitallista savua asuinalueelle 
Yhteensä Lintuhytin asuinalueelta evakuoitiin arviolta 350 ihmistä.  
  
Delete Tampere Rusko   11.5. 06:21Päivitetty 11.5. 21:06        https://yle.fi/uutiset/3-11345119 
 

 
 

 
Tulipalo jätteidenkäsittelykeskuksella Tampereen Ruskossa 
 
Tampereen Ruskossa syttyi varhain maanantaiaamuna iso kasa metallipitoista rakennusjätettä. 
Pirkanmaan pelastuslaitos tiedotti kello 19 aikoihin, että palo on saatu hallintaan. Asukkaille annettiin 
lupa palata koteihinsa. 



8 
 

Savua tuli runsaasti, ja se ajautui Ruskon ympäristöön. Savu on terveydelle haitallista, ja 
pelastuslaitos aloittikin aamupäivällä Lintuhytin asuinalueen evakuoimisen. Lintuhytin asuinalue on 
Ruskon eteläpuolella Hervannan lähellä. Alueelle annettiin maanantaina vaaratiedote. Suurin osa 
ihmisistä on mennyt tuttavien tai sukulaisten luo ja vain harva evakuointikeskukseen läheiselle 
koululle. Yhteensä evakuoitavalla alueella asuu noin 350 ihmistä. 
 Pelastuslaitos onnistui iltapäivään mennessä rajaamaan palon alueelle, joka oli noin 75 metriä 
kertaa 50 metriä ja noin 15 metrin korkuinen. Pelastuslaitos purki kasaa koneilla ja nosti esille 
palopesäkkeitä, jotta niihin päästäisiin käsiksi sammuttamista varten. 
 

 
Antti Eintola / Yle 
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Paikalla oleva Ylen toimittaja Kirsi Matson-Mäkelä kertoi kello kahden aikaan, että savu on hieman 
hälvennyt alueella. Pari ihmistä jäi pelastuslaitoksen mukaan kotiinsa, koska he eivät suostuneet 
lähtemään kehotuksista huolimatta. Myös lähistön rakennusprojekti jatkui sisällä. Kaikki asuinalueen 
asunnot on kierretty ovelta ovelle. Vielä ei tiedetä, milloin asukkaat pääsevät palaamaan kotiinsa. 
Näin laaja evakuointi on tosi harvinaista.  – Pyritään siihen, että evakuointipäätös puretaan äkkiä. 
Tarkkaa ajankohtaa en osaa sanoa, palomestari Juha Toivonen sanoo.  
Poliisi vartioi tyhjää asuinaluetta.  
 
Paikalla oleva: "Pää on kipeä" 
Suvi Pulkkinen on juuri kahdelta lähtemässä työpaikaltaan Ruskossa. Hänen yrityksessään Giraffic 
Parkissa on kaneja, marsuja ja jyrsijöitä ja koirille päiväkoti. Yritys sijaitsee ihan tulipalopaikan 
lähellä. Eläimet jäävät sisälle, koska niitä on niin paljon, ettei siirtämiseen ole mahdollisuutta. 
Yrityksen sisällä on savua ja Pulkkinen kertoo oman päänsä olevan kipeä. Hän kertoo käyvänsä illalla 
katsomassa, miten eläimet voivat. Huoli on kova. 
 
Ylen toimittaja Antti Palomaa tavoitti evakuointikeskuksen läheltä Turusen perheen, joka oli 
menossa neuvolaan. Toivo-pojan ensimmäisestä syntymäpäivästä tuli ikimuistoinen savupylvään 
takia. 

 
Lintuhytissä asuva Turusen perhe oli menossa Vuoreksen neuvolaan. Toivo-poika täytti yksi vuotta 
tänään. Perhe aikoo mennä mummulaan evakkoon. Antti Eintola / Yle 
 
Laura ja Vesa Turunen asuvat Lintuhytin alueella. He ovat menossa neuvolasta suoraan evakkoon 
mummulaan. Koronan takia he eivät halunneet evakuointikeskukseen. – Aamulla kun heräsin ja 
lähdin töihin, oli aika katkera savu pihalla, Vesa Turunen sanoo. Perhe seurasi tilannetta asuinalueen 
WhatsApp-ryhmästä. Sitten tuli evakuointikehotus.– Sitten vaan kimpsut kasaan, kissat ja lapsi ja 
Vesa tuli hakemaan meidät. Tästä muistetaan Toivon yksivuotissynttärit, Laura Turunen sanoo. 
– Äkkiä evakuoimaan vaimo ja lapsi, ei siinä sen kummempaa. Ainoa huoli on, miten savu haisee 
kodissa, koska ulkona oli niin kova katku, Vesa Turunen jatkoi.  
 
Yritys: Laitoksen toiminta keskeytetty 
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Tulipalo syttyi Deleten Ruskon kierrätyslaitoksella. Delete kertoo verkkosivuillaan (siirryt toiseen 
palveluun), että metallijätekasassa alkaneen palon syttymissyytä tutkitaan. Laitoksen toiminta on 
palon johdosta keskeytetty. Tilanteesta ei ole aiheutunut yhtiön mukaan henkilövahinkoja. 
Yhtiö kertoi huhtikuussa (siirryt toiseen palveluun) paikalla sattuneista kytypaloista, jotka oli saatu 
yhtiön mukaan hallintaan nopeasti.  
 

 
Leikit jäivät kesken savun takia. Miikka Varila / Yle  
 
Pelastuslaitos seuraa tarkasti sään ja tuulten suuntaa. Pirkanmaan pelastuslaitoksen päällikköpäivys-
täjä Jyrki Paunila sanoo, että matalapaineen takia savu jäi paikoilleen.  Tämän hetkisen arvion 
mukaan tulipalo on syttynyt itsestään tai seassa ollut jotain palavaa jätettä. Ennusteen mukaan savu 
pysyy Lintuhytin alueella eikä savun pitäisi kääntyä Hervannan tai Vuoreksen ylle. Kyseisissä 
kaupunginosissa asuu paljon ihmisiä. – Ennusteen mukaan tuulen suunnat ovat lähituntien aikana 
tilanteeseen nähden suosiolliset, Paunila sanoo. 
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Lopullinen sammutus voi kestää päiviäkin, koska tulipalo on syvällä jätekasassa. Antti Eintola / Yle 
 
Savu haitallista 
Noin kymmenkunta ihmistä on siirretty Vuorekseen kouluun, jossa on evakuointikeskus. 
Pelastuslaitos, poliisi, tilataksit ja kaupunkiliikenteen bussit evakuoivat ihmisiä. 
Erityisryhmiä siirretään evakuoinnissa palvelukoteihin.  

 
 
Yhteensä Lintuhytin asuinalueelta evakuoidaan 350 ihmistä. Tampereella teollisuusalueella palaa 
suuri rakennusjätekasa. – Jos savuja nyt alkaa luokitella, ei tämä terveellisintä savua ole. Metallia ja 
jätettä palaa. En suosittele kyllä yhtään hengittämään savua, päivystävä palomestari Heikki 
Havukainen sanoo. Paikalla on kymmenen pelastuslaitoksen yksikköä. Arvio on, että palon 
sammuttamisessa menee päiviä. Tänään maanantaina yritetään hillitä savun muodostusta. 
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Tampereen kaupungin palvelupäällikkö Taru Herranen huolehtii evakuointipaikasta 
VuoreksessaMiikka Varila / Yle  
 
Korona otetaan huomioon 
Tampereen kaupungin palvelupäällikkö Taru Herranen johtaa evakuointia Vuoreksessa. Koulussa 
on tiloja, joissa ihmiset voivat olla, kunnes pääsevät omaan kotiinsa. Paikalla on kaupungin 
sosiaalipäivystys ja Suomen Punaisen Ristin työntekijöitä.  – Katsomme, että löytyy mukavasti 
kaikille väljästi tilaa. Järjestämme juomavettä ja ensiapupistettä ensi vaiheessa.  Korona vaikeuttaa 
evakuointia. Evakuoinnissa ja koululla huomioidaan turvavälit. Flunssaiset pidetään erillään muista 
ja tarvittaessa käytetään suojamaskeja. Käsiä pestään usein.  
 

 
Mikka Varila / Yle 
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"Todella poikkeuksellista" 
Pelastuslaitos kehottaa sulkemaan ikkunat, ovet ja ilmanvaihdon. Suurin osa asukkaista hoitaa 
alueelta poistumista omatoimisesti. Alueella on oma viestintäryhmä, mikä on auttanut 
pelastuslaitoksen työtä ja tiedottamista.  

 
Runsas savu ei ole lähtenyt liikkeelle ja siksi ihmiset on pakko evakuoida. Antti Eintola / Yle 
– Tämä on todella poikkeuksellista. Harvoin meillä sammutustehtävätkään niin kauan kestävät, että 
savu alkaa rakennuksiin sisälle menemään, vaikka ilmastointi ja ikkunat ovat suljettuina, 
päällikköpäivystäjä Paunila kertoo. 
 
Sammutus voi kestää päiviä 
Palo on teollisuusalueella Tauskonkadulla, jossa toimii jätteiden lajittelu- ja käsittelykeskus. 
Rakennusjätekasan paloalueen koko on noin 20 metriä kertaa 100 metriä. Pelastuslaitos on paikalla 
kymmenellä yksiköllä. Tilanne on hallinnassa, eikä leviämisen vaaraa ole. Paunilan mukaan tulipalo 
on syvällä kasassa. Jotta sitä päästään sammuttamaan, kasaa pitäisi jäähdyttää ja purkaa.  Vielä ei ole 
tarkallaan ottaen selvillä edes, mikä kasassa palaa.  Lopullinen sammutus voi kestää päiviäkin.  
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Yle / Petri Lassheikki 
 

 
Antti Eintola / Yle 
 







 

 

Hollolan kunta 

Virastotie 3 

15870 Hollola 

 

Kosken Seurala Oy 

Asikkalantie 1 

16800 Hämeenkoski 

 

 

 

 

Huomioitavaa strategisen yleiskaavan 2020 kaavaehdotukseen 

Esitämme kaavaehdotukseen koskien Kosken Seurala Oy:n ja Lestilän kiinteistöjen osalta 
seuraavaa. 

Seurala on Hämeenkosken taajaman keskus. Rakennusta on kunnostettu viimeksi tänä vuonna ja 
sen käyttöä on pyrittävä lisäämään. Ehdotamme tonttien kaavoituksessa otettavan huomioon, että 
pysäköinnin ja liittymien järjestelyllä mahdollistetaan kiinteistöjen ja alueen käyttöä voidaan 
kehittää palvelemaan taajaman asukkaita ja kiinteistöjen käyttöä. 

 

 

 

 

Hämeenkoskella 21.12.2020 

Kosken Seurala Oy 

 

 

Sauli Hakala    Asko Laine  
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-Mikko

Ystävällisin terveisin
__________________________________________
Mikko Vainikka
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Puhelin: +358 5 7780 452
Matkapuhelin: +358 40 9229 914

Kymenlaakson Sähköverkko Oy
PL 9, Yhdystie 7, 47201 Elimäki
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Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme Ry Hollola 2.6.2020
Kansankatu 8
15870 Hollola

Hollolan kunta

Hollolan strategisen yleiskaavan 2020 luonnos 

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme on tutustunut Hollolan strategisen 
yleiskaavan 2020 luonnos ja esittää yhdistyksen lausuntona seuraavaa:

Metsänhoitoyhdistys alueen metsänomistajien edunvalvojana haluaa turvata 
kannattavan metsätalouden harjoittamisen. Metsätalous on nykyisessä 
Hollolassa tärkeä elinkeino. 

Kaava on pääosin hyvin laadittu. Kaava ei tarpeettomasti rajoita 
metsänomistajien maankäyttöä. 

Kaavan aineistoista ei löydy selvityksiä vaikutuksista maa- ja 
metsätaloudelle, vaikka kaava-alueesta valtaosa on yksityisten 
maanomistajien omistamia maa- ja metsätalouden käytössä olevia alueita. 

Kaavan A-merkinnällä merkityt alueet ovat liian laaja-alaisia. Metsälain 
mukaan niillä ei ole metsälaki voimassa ja myöskään metsätalouden tukea ei 
voi saada. Kuitenkin nämä alueet ovat pääsääntöisesti olleet ja ovat 
metsätalouden käytössä pitkälle tulevaisuuteen. A-merkintä tilalla ei 
kuitenkaan anna välttämättä edes mahdollisuutta rakentamiseen. Tämä 
johtaa tilanteisiin, joissa maanomistaja menettää mahdollisuuden käyttää 
maataan millään taloudellisesti mielekkäällä tavalla. Haluamme, että 
yksityisten mailla merkinnät mahdollistavat joko maa- ja metsätalouden 
täyden harjoittamisen tai antavat mahdollisuuden hyödyntää maata 
tonttimaana. Soveltuvista merkinnöistä on syytä sopia 
metsälainvalvojan Suomen metsäkeskuksen kanssa.

Kaavakartta 2 (luontoarvot) sisältää liian epämääräistä tietoa. Maa- ja 
metsätalousvaltainen alue, jolla erityisiä ympäristöarvoja-merkintä sekä 
Luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävä alue ovat määräyksiltään 
erittäin epämääräisiä. Kohteet ovat ilmeisesti saatu jostakin valmiina. Mikäli 
näitä merkintöjä kaavalle tuodaan, tulee niistä jokaisesta kohteesta yksilöidä, 
miksi kohde on otettu mukaan sekä mitä kohteella on mahdollista tehdä ja 
mitä ei. Myös rajaukset tulee olla täsmälliset. Muussa tapauksessa 
merkinnöillä ei ole mitään merkitystä, koska on mahdotonta esim. 
metsätaloudessa huomioida merkintöjä ilman tietoja huomioitavista asioista. 
Lisäksi maanomistajien oikeusturva vaarantuu puutteellisista tiedoista. 
Metsissä kohteita, joiden suojelu perustuu metsälakiin tai 
luonnonsuojelulakiin ei tarvita mukaan kaavoihin, koska niiden käsittelyä 
ohjataan joka tapauksessa edellä mainittujen lakien mukaan.



Luonnonsuojelualueiksi tulee merkitä vain olemassa olevat suojelualueet 
sekä maanomistajien kanssa jo sovitut suojelualueet.

Yksityisten mailla olevat VL-merkinnät tulee muuttaa MU-merkinnäksi, ellei 
maanomistajien kanssa ole muuta sovittu. Samalla tavalla toimitaan Lahden 
kaupungin yleiskaavassa. Alueiden käyttötarkoitus on metsätalous, mutta se 
ei poissulje yksityismailla virkistyskäyttöä. Ulkoilureiteistä tulee sopia 
maanomistajien kanssa. Samalla voidaan tarvittaessa sopia myös 
metsätalouden harjoittamisesta. VL-merkintää ei siis tarvita, vaan MU-
merkintä riittää turvaamaan virkistyskäytön tarpeet.

Jari Yli-Talonen Timo Hannonen
Johtaja Kaava-asiantuntija
Metsänhoitoyhdistys Metsäasiantuntija LKV
Päijät-Häme Ry Metsänhoitoyhdistys 

Päijät-Häme Ry 
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Asta Sarkki
Vanajantie 10 B, 13110 Hämeenlinna
asta.sarkki@mtk.fi
040 148 9933

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners (MTK)
PL 510 (Simonkatu 6) • 00101 Helsinki PO Box 510 (Simonkatu 6) • FI-00101 Helsinki
Puhelin 020 4131 • Faksi 020 413 2425 Telephone +358 20 4131 • Fax +358 20 413 2425
Y-tunnus 0215194-5 • www.mtk.fi Business code 0215194-5 • www.mtk.fi

Hollolan kunta LAUSUNTO
Elinvoimavaliokunta 21.12.2020
kirjaamo@hollola.fi

Lausuntomme Hollolan strateginen yleiskaava 2020 -kaavaehdotuksesta

Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto Hollolan strategisesta yleiskaavaehdotuksesta. 

M-AT-alueet

Palaute metsäisten kyläalueiden kestävän metsätalouden rahoituksen ongelmista on otettu huomioon kaavan 
laadinnassa rakentavalla tavalla. Koska AT-alueet ovat estäneet kestävän metsätalouden rahoituksen 
myöntämisen pääasiassa metsätalouskäytössä olleille AT-alueille, pidämme M-AT -merkintää erittäin hyvänä 
ratkaisuna näille alueille. 

Oikeusvaikutteiset liitekartat

Luontoarvot-teemakarttaan (teemakartta 2) liittyen luontoselvityksestä ei käy ilmi, mikä luontoarvo milläkin kohteella 
on johtanut kaavamerkintään. Luonnosvaiheen lausuntojen vastineissa on luvattu, että ennen kaavan 
valmistumista tehdään yksityiskohtaisempi selvitys siitä, mitä merkittäviä arvoja kaavaan merkityillä alueilla esiintyy. 
Selvitystä ei kuitenkaan kaavaehdotuksen aineistoissa ole eivätkä maanomistajat, joiden omistusta merkinnät 
koskevat, ole voineet tutustua aineistoon. Merkinnät perustuvat useasta eri lähteestä koottuun taustamateriaaliin, 
tarkennuksia tai maastotarkastelua ei ole tämän työn osalta tehty. 

Alueiden käyttöä ohjaavat erillislainsäädäntö, lupamääräykset, erilaiset valtakunnalliset toimintaohjeet (esimerkiksi 
liito-oravan osalta) sekä ajantasainen luontotieto. Luo-alueet ja ekologiset yhteydet tällä tasolla esitettynä 
aiheuttavat lähinnä hämmennystä maanomistajille ja muille alueilla toimiville.  
Kaavan tausta-aineistona oleva viherverkostoselvityksen johtopäätöksissä todetaan, että:
” Perustetuilla suojelualueilla maankäyttöä ohjaa kyseinen lainsäädäntö eikä näille alueille ole lähtökohtaisesti 
tarpeen antaa sellaisia määräyksiä, joita ei olisi jo olemassa. Sen sijaan näistä ja muista luontoarvoista olisi 
kokonaisuuden hahmottamiseksi perusteltua laatia strategisen yleiskaavan yhteydessä ainakin 
oikeusvaikutukseton informatiivinen teemakartta.”

Ehdotuksessa teemakartta on kuitenkin laadittu oikeusvaikutteisena. Selvityksen tason, kaavan yleispiirteisyyden 
sekä yksilöityjen luontoarvojen puutteen vuoksi kuitenkin esitämme, että teemakartta laaditaan 
oikeusvaikutuksettomana. Oikeusvaikutteiselle teemakartalle selvitykset eivät ole riittävän yksityiskohtaisia, eivätkä 
yksityiset maanomistajat, joiden maille alueita on osoitettu, ole pystyneet ottamaan kantaa merkinnän tai 
määräyksen todellisiin vaikutuksiin.  

Kulttuuriympäristö ja maisema -teemakarttaa koskee osittain sama palaute kuin Luontoarvot-karttaakin. Strategista 
yleiskaavaa varten on laadittu selvitys erilaisten aiempien selvitysten pohjalta, mutta tiedon oikeudellisuus ja 
ajantasaisuus on tarkistamatta. 

VKU-merkintä 
Merkintään liittyvä määräys koskee erityisesti muutospaineen alla olevaa Okeroisten aluetta. Kuitenkin samaa 
merkintää käytetään koko alueella. Voisiko tämän kohteen nostaa pääkartalle ja jättää teemakartan 
oikeusvaikutuksettomaksi? Sama koskee myös niitä alueita, joista tarkat tiedot ovat ja alue sijaitsee 
muutospainealueella. Silloin merkinnän ja määräyksen voisi yksilöidä ja tarkentaa. 
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Kaavamääräyksissä ei ole tarpeen laajentaa museoviraston ja vastuumuseoiden viranomaistehtäviä. 
Kaavamääräysten laillisuuteen tulee kiinnittää entistä tarkempaa huomiota myös tältä osin.

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitystyö on käynnissä eikä voimassa ole uudempaa 
valtioneuvoston päätöstä kuin vuoden 1995 päätös. Uusia rajauksia tarkistetaan parhaillaan, joten niiden 
mukaisten laajempien alueiden merkitseminen kaavakartalle tässä vaiheessa on tarpeetonta ennakointia.  

Esitämme, että kaavan teemakartat 2 (Luontoarvot) ja 3 (Kulttuuriympäristöt ja maisemat) laaditaan 
oikeusvaikutuksettomina. Kaavaa varten tehdyt selvitykset eivät ole riittäviä oikeusvaikutteiselle kartalle, eivätkä 
osalliset ole voineet arvioida merkinnän ja määräyksen vaikutusta toimintaansa. Muussa tapauksessa kaava pitää 
tulkintamme mukaan palauttaa valmisteluun lisäselvitysten laatimiseksi.   

Asta Sarkki
kenttäpäällikkö, Häme ja Uusimaa, MTK metsälinja
asta.sarkki@mtk.fi, 0401489933
Vanajantie 10 B, 13110 Hämeenlinna
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Päijät-Hämeen pelastuslaitos on vastaanottanut 17.11.2020 lausuntopyynnön koskien Hollolan Strateginen
yleiskaava 2020, ehdotusvaihe.

Vuonna 2017 hyväksytyn strategisen yleiskaavan päivitys on meneillään.
Strategisen yleiskaavan päivittämisen yhteydessä tarkistetaan lähtötiedot ja ne muutostarpeet, joita on tullut ilmi
kaavan hyväksymisen jälkeen.
Kaavaselostuksen mukaan  laaditaan muita selvityksiä ja tarvittaessa kaavaan tehdään
näiden pohjalta pienempiä päivityksiä liittyen seuraaviin asiakokonaisuuksiin:
- Vesihuoltoverkosto 
Varmistetaan, että kaavaratkaisu ja kunnan vesihuollon ratkaisut ovat yhdenmukaisia ja kestäviä.

Pelastuslaitoksen lausunto:

Pelastuslaitoksen näkemyksen mukaan Hollolan kunnan vesihuoltoverkoston vedentuotto pelastuslaitoksen
sammutusveden saannin näkökulmasta on varsin heikko Pelastuslaitoksen mukaan Hollolan vesijohtoverkoston
mitoitetuissa palopostiasemissa on kolme hyvätuottoista ja muutamia kohtuullisesti tuottavia. 

Pelastuslain (379/2011) 30 §:n mukaan kunnan velvollisuus on huolehtia alueellaan sammutusveden
hankinnasta pelastuslaitoksen tarpeisiin. Hollolan strategisen yleiskaavan suunnittelussa tulee huomioida, että
kaava-alueelle sammutus- ja pelastustoimien turvaamiseksi kaavoitetaan pelastustoimen käyttöön soveltuvia
riittävän tehokkaita palopostiasemia (sammutusvesiasemia). Riittävän tehokkaaksi palopostiasemaksi
katsotaan, jos veden tuotto on yli 2000 l/min.  

Pelastuslaitos esittää kaavoittajalle seuraavia kehitysehdotuksia Hollolan kunnan vesihuoltoverkoston
parantamiseksi pelastuslaitoksen tarpeisiin:

* Salpakankaan teollisuusalue
- Runkojohto 300 mm
- Palopostiasema alueelle määrävälein etelä-pohjoissuunnassa esim. Keskikankaantielle 500 m välein.
- Yksi palopostiasema alueen pohjois-osaan esim. Tiiriskankaantielle.
- Lisäksi teollisuusalueen mahdollisille laajenemisalueilla palopostiasema 500 m määrävälein. 

* Paassillan teollisuusalue
- Runkojohto 300 mm
- Palopostiasema alueelle määrävälein (500 m.)

* Kukonkoivun teollisuusalue
- Palopostiasemien tuoton merkittävä parantaminen nykytasosta. 
- Teollisuusalueen perälle (esim. Rekisupantielle) uuden palopostiaseman rakentaminen

* Muut tulevaisuudessa rakennettavat teollisuusalueet 
- Runkojohto 300 mm
- Palopostiasema alueelle määrävälein (500 m.)
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*Hollolan kuntakeskus
- Kuntakeskukseen 1-2 hyvätuottoista palopostiasemaa lisää (esim. Keskuskatu, Salpaharjuntie).
- Hedelmätarhan ja Kartanon alueelle 3-4 hyvätuottoista palopostiasemaa leveiden teiden varrelle (esim.
Koulurinteentie, Mäkirinteentie, Salpakankaantie)

* Soramäki-Hälvälä
- palopostiasemien tuoton parantaminen nykytasosta.

* Hollolan kirkonkylä
- Kirkon läheisyyteen esim. rakennettu luonnonvedenottopaikka. 
- Lisäksi Kirkkotien ja Rantatien palopostiasemien tuoton parantaminen nykytasosta.

* Herrala-Hakosilta
- Nostavantien palopostiasemien tuottoisuuden parantaminen nykytasosta

* Hämeenkoski
- Hyvätuottoisen palopostiaseman rakentaminen esim. Huljalantien (295) ja Vanhatien risteysalueelle sekä
keskustaajamaan padon yläpuoliselle alueelle esim. sähköpumpulla toimiva hyvätuottoinen
luonnonvedenottopaikka.

Uusien, korjattavien tai poistettavien palopostiasemien sijoituksesta ja tarpeellisuudesta tulee olla yhteydessä
pelastuslaitokseen. 

Muuta:
Lausunto on kirjattu pelastuslaitoksen valvontajärjestelmään. Lausunto on tehty etätyönä, joten lausunnosta
puuttuu allekirjoitus. Korona-pandemian jälkeen voitte tarvittaessa pyytää lausunnon tekijältä allekirjoitetun
kappaleen.
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Hollolan kunnan lausuntopyyntö BQ18276, HOLDno-2019-369 
 

HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA 2020, EHDOTUSVAIHE 

1 Yleistä 
Hollolan kunta on pyytänyt viitteenä olevalla asiakirjalla Puolustusvoi-
mien lausuntoa Hollolan strateginen yleiskaava 2020 ehdotusvaihees-
ta. 

2 Puolustusvoimien lausunto 
Puolustusvoimien antaman OAS-lausunnon BP18358 (3.12.2019) mu-
kaisesti pyydetään edelleen huomioimaan kaavassa tuulivoimaloiden 
rakentamista koskeva yleismääräys: 

Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoimalois-
ta koko kunnan alueella tulee aina pyytää erillinen lausunto puolustus-
voimien Pääesikunnalta. 
Myös alle 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista pien-
tuulivoimaloista tulee pyytää Pääesikunnan lausunto, jos kiinteistö jolle 
voimala rakennetaan, rajoittuu Puolustusvoimien käytössä olevaan alu-
eeseen. 

 

3 Yhteystiedot 
Asiaa 1. Logistiikkarykmentissä hoitaa kiinteistöinsinööri Antti Erämo p. 
0299571263 tai sp. Antti.Eramo@mil.fi 

 
Komentaja 
Eversti Juha Kylä-Harakka 
 
 
Osastopäällikkön sijainen 
Majuri Juha Aho 
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Maakuntahallitus § 184 14.12.2020

Vastaanottaja

Hollolan kunta

LAUSUNTO HOLLOLAN STRATEGISEN YLEISKAAVAN 2020 EHDOTUSVAIHEEN AINEISTOSTA

129/10.02.02/2019

Maakuntahallitus 14.12.2020 § 184

Hollolan koko kuntaa koskeva strateginen yleiskaava 2020 on
ehdotusvaiheessa ja kun ta pyytää lausuntoa Hollolan strategisen
yleiskaavan kaavamateriaalista 21.12.2020 mennessä. Kaava-asiakirjat
ovat nähtävissä Hollolan kotisivuilla osoit tees sa:
https://www.hollola.fi/strategisen-yleiskaavan-2020-vaiheet.

Strategisen yleiskaavan luonteen mukaisesti kaavassa ratkaistaan
kunnan maan käy tön suuret linjat ja tavoitteet ottamatta kantaa
yksityiskohtaisiin rajauksiin kar tal la. Kaavaratkaisun perustana on
Hollolan kunnanvaltuuston keväällä 2017 hy väk sy mä ja myöhemmin
lainvoiman saanut strateginen yleiskaava. Oleellisimmat päi vi tyk set
koskevat ekologisia verkostoja ja virkistystä sekä kulttuuriympäristöjä.
Kaa van mitoitukselliseksi tavoitevuodeksi on päivitetty 2050.

Asian ovat valmistelleet erityisasiantuntijat Tanja Gangsö puh. 044 3719
451, suun nit te lu pääl lik kö Jaana Martikainen puh. 044 371 9467 ja alue-
suun nit te lu joh ta ja Niina Ahlfors puh. 040 531 7628.

Maakuntajohtaja:

Maakuntahallitus päättää antaa Hollolan kunnalle strategisen
yleiskaavan 2020 eh do tus vai heen aineistosta seuraavan sisältöisen
lausunnon:

”Päijät-Hämeen liiton kaavan luonnosvaiheesta antamassa lausunnossa
huo mioi tu ja asioita oli tarkistettu ehdotusvaiheeseen kaavakartan
luettavuuden pa ran ta mi sen, vt 24 yhteystarpeen lisäämisen sekä
Miekkiön alueen kehitysmerkinnän osal ta.

Hollolan strategisen yleiskaavan 2020 luettavuus on parantunut kartan
se lain ver sion myötä. Se palvelee kuntalaisia ja viranomaisia
skaalautuvuutensa ansiosta ja mää räys ten ollessa siitä hyvin luettavissa
eri tarkastelutasoissa.

Hollolan strategista yleiskaavaa 2020 varten on laadittu useita koko



kunnan kat ta via selvityksiä, jotka tukevat hyvin kaavaratkaisua.

Jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaava

Päijät-Hämeen liitossa valmistellaan parhaillaan jätteenkäsittelyalueen
vai he maa kun ta kaa vaa hyväksyttäväksi.

On hyvä, että yleiskaavaehdotukseen on osoitettu
vaihemaakuntakaavan eh do tuk ses sa jätteenkäsittelyalueeksi varatun
mukainen selvitysalue. Kaavamääräyksessä on tosin tarpeettomasti
rajattu alueen toimintaa ottaen huomioon, että merkintä va raa alueen
vasta selvitettäväksi. Kunnalla on mahdollisesti osayleiskaavaa laa dit-
taes sa tiedossa alueelle sijoittuvia yrityksiä ja selvityksiä ja kaavan
vaikutusten ar vioin tia voidaan laatia yritysten toiminnan pohjalta
tarkempina. Strategisen yleis kaa van määräyksessä ei suositella
poissuljettavaksi juuri päättyneen YVA-me net te lyn mahdollistamien
materiaalien käsittelyä ja loppusijoitusta alueella.

Kaavaselostukseen on hyvä lisäksi täsmentää, että
jätteenkäsittelyalueen vai he maa kun ta kaa van aluevarauksessa on kyse
elinkeinoelämän tarpeita koskevasta jät teen kä sit te ly alu ees ta.

Selvitysalueelta Nostavan suuntaan esitetään lisättäväksi tieyhteystarve
jät teen kä sit te ly alu een vaihemaakuntakaavan mukaisesti.

Nostava

Strategisen yleiskaavan 2020 luonnosvaiheessa Päijät-Hämeen liitto
lausui, että lain voi mai seen Päijät-Hämeen maakuntakaavaan 2014
nähden Nostavalla asu mi seen osoitettu alue on laajempi ja sijoittuu
voimassa olevaa strategista yleiskaavaa 2017 laajemmin
maakuntakaavan TP-alueelle (Nostavan liittymän työpaikka-alue). Lau-
sun toa ei tältä osin ole huomioitu ja kaavaratkaisu on maakuntakaavan
vas tai nen.

Uusi pientalotaajama Nostavalla, kierrätyspuistoalueen läheisyydessä,
on on gel mal li nen ja sijoittuu vain puolen kilometrin etäisyydelle
vaihemaakuntakaavassa osoi te tus ta jätteenkäsittelyalueesta.
Päijät-Hämeen liitto on pienentänyt jät teen kä sit te ly alu een aluevarausta
luonnosvaiheen jälkeen ja on jättänyt lainvoimaisessa Hol lo lan
strategisessa yleiskaavassa varattuihin asemakaavoitettaviin asuin aluei-
siin vähintään kilometrin etäisyyden Hollolan kunnanvaltuuston vuonna
2017 te ke män päätöksen mukaisesti.

Asuminen uuden valtatie 12 ja Nostavan liittymän, tulevaisuudessa
kahdella rai teel la levennettävän radan, logistiikka-alueen sekä
jätteenkäsittelyalueen lä hei syy des sä on haastava ja sen rakentaminen
hyvästä maaperästä huolimatta on kallista hai tal lis ten
ympäristövaikutusten torjumisen vuoksi.

Hollolan kunta näkee Nostavan taajaman ainoana laajenemissuuntana,
mutta sitä suo si tel laan tarkastelemaan pidemmän aikavälin
laajenemisen alueena. Lain voi mai nen maakuntakaava osoittaa
asumisen painopisteen radan itäpuolelle. Nyt kaa vas sa varauduttuun
väestönkasvuun on mahdollista osoittaa tiivistämisen aluei ta
kuntakeskustasta, kun valtatie- ja maantiekäytössä olevat väylät siirtyvät
osak si kunnan katuverkkoa. Liikenteen vähentyessä entiseltä valtatieltä
12, ovat kak si kaistaa ja niiden melusuojaukseen varatut reuna-alueet
erinomaista aluetta tii viil le kerrostalorakentamiselle julkisen liikenteen ja
palvelujen äärellä.



Kauppa

Seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksiköihin voidaan ko ko-
nais mi toi tuk sen puitteissa sijoittaa paikallisesti merkittävää
päivittäistavarakauppaa ja muuta eri kois ta va ra kaup paa, mikäli kunnan
palveluverkko mahdollistaa ratkaisun. Alueen pal ve lu ra ken teen
tasapainoisessa kehittämisessä on huomioitava, ettei heikennetä kes-
kus ta-aluei den palveluita. Päivittäistavarakaupan sekä
keskustahakuisen eri kois ta va ra kau pan merkittävämpi kehittäminen
Hollolassa on nähty yleis kaa va työs sä realistisena lähinnä Salpakankaan
kuntakeskuksen alueella. Kukonkoivu, Rii hi mäen tien risteysalue sekä
Nostavan risteysalue on maakuntakaavassa pää asias sa mitoitettu tilaa
vaativalle kaupalle. Strategisessa yleiskaavaehdotuksessa 2020 näil le
keskustan ulkopuolisille kaupan alueille on mahdollistettu eri kois ta va ra-
kau pal le ja päivittäistavarakaupalle runsaasti tilaa alueiden
kokonaismitoitukseen näh den.

Tekniset tarkistukset kaavakarttaan

Pdf-kaavakarttoihin esitetään lisättäväksi kaavamerkinnät- ja
määräykset. Kaa va kar tan selainversiossa sekä kaavamääräysten
asiakirjassa oli pieniä eroja, ja esi täm me selainversion täsmentämistä
pyöräilyn laatukäytävän merkintöjen osalta. Li säk si selainversiossa on
viitteitä voimalinjojen merkinnöistä, joita ei kuitenkaan esi te tä
pdf-kartalla." 

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lahdessa 16. päivänä joulukuuta 2020

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO

Laura Leppänen  Jari Paakkunainen
maakuntajohtaja  hallintojohtaja



Hollolan kunta
Kunnanhallitus

Viite: lausuntopyyntö 16.11.2020

LAUSUNTO HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA 2020, EHDOTUSVAIHE

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n hallitus on kokouksessaan 15.12.2020 päättänyt
antaa seuraavan lausunnon:

Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen (kierrätyspuiston) sijaintipaikaksi on
valittu vaihemaakuntakaavassa ns. Kehätievaihtoehto. Maakuntahallitus on
8.6.2020 linjannut, että kierrätyspuistoa lähdetään suunnittelemaan Hollolan
Kehätien alueelle.

Kierrätyspuistolla on suuri merkitys Päijät-Hämeen alueen
kierrätysliiketoimintaan tulevaisuudessa. Alueen tavoitteena on olla
tulevaisuudessa teollisen kierrätysliiketoiminnan kansallisen tason
yrityskeskittymä. Kierrätyspuiston alueelle on tarkoitus sijoittaa jätteen
kierrätykseen soveltuvia teollisuustontteja sekä loppusijoitusalueita maa-
aineksille, tuhkille ja hyödyntämiskelvottomille mineraalisille jätejakeille.

Erityisesti Päijät-Hämeen ja Lahden seudun puhtaiden maamassojen käsittelyn
näkökulmasta kierrätyspuistolla on suuri merkitys tulevaisuudessa. Nykyiset
puhtaan maan vastaanottoalueet ovat täyttymässä seuraavan 10 – 15 vuoden
kuluttua. Jotta puhtaiden maamassojen asianmukainen vastaanotto, käsittely ja
loppusijoitus on turvattu maakunnassa myös nykyisten alueiden täyttymisen
jälkeen, on erityisen tärkeää, että nyt tehtävässä Strategisessa yleiskaavassa
mahdollistetaan myös puhtaiden maa-ainesten vastaanotto, käsittely ja
loppusijoitus tehdyn YVA:n mukaisena.

Nyt lausunnolla olevaan Hollolan strategisen yleiskaavan kaavamääräyksiin
on kirjattu kierrätyspuiston alueelle kaavamerkintä selv, selvitysalue, ”Alueelle
tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa kiertotaloutta ja jätteenkäsittelyä
pääsääntöisesti teollisuushalleissa harjoittava yritysalue. Alueelle ei tule
loppusijoittaa vaarallisia jätteitä eikä merkittäviä määriä maamassoja. Alueella
ei saa käsitellä tai varastoida biojätettä. Jätteenkäsittelyalueen suoja-alueet
ympäristöhaittojen varalta sijaitsevat selvitysalueen sisällä.”

Nyt kirjatulla kaavamerkinnällä vaikeutetaan tulevaisuudessa erityisesti
Lahden seudun puhtaiden maamassojen käsittelyä. Juuri puhtaiden
maamassojen käsittely, vastaanotto ja loppusijoitusalueet ovat täyttymässä
Päijät-Hämeen alueella seuraavien 10-15 vuoden aikana. Ennen nykyisten



alueiden täyttymistä olisi tärkeää maakunnan kehittymisen sekä yritysten
kilpailukyvyn varmistamiseksi jatkossakin taata myös Lahden seudulle
vastaanotto ja loppusijoitusalue. Ilman asianmukaisia vastaanottoalueita
puhtaat maamassat tulevat päätymään laittomille alueille, joilla ei ole lupia
niitä vastaanottaa. Osa puhtaista maamassoista tulee päätymään myös Päijät-
Hämeen ulkopuolisille vastaanottajille, mikäli sellaisia löytyy. Tämä kuitenkin
lisää yritysten kustannuksia mm. kuljetusten osalta. Mikäli vastaanottajia ei
löydy, vaikeuttaa se uusien rakennushankkeiden toteutumista Päijät-Hämeen
alueella.

Puhtaiden maa- ja kiviainesten kierrätystoiminta on vielä nykyisin
alkumetreillä. Kierrätystoiminta on kuitenkin alkanut kehittymään ja kehitystä
tulee varmasti tapahtumaan seuraavien 10 – 15 vuoden aikana huomattavasti
nykyiseen verrattuna. On kuitenkin huomioitava, että myös tulevaisuudessa
syntyy sellaisia puhtaita maa-aineksia (esim. savea, liujuista savea ja muita
maa-aineksi), joita ei voida hyödyntää täysin ja näille maamassoille tulee olla
asianmukainen sijoituspaikka.

Strategisen yleiskaavan kaavamerkinnässä on mainittu myös, että
”kiertotaloutta ja jätteenkäsittelyä tulisi pääsääntöisesti harjoittaa
teollisuushalleissa”. PHJ:n mielestä on tärkeää huomioida, ettei nyt tehtävillä
kaavamerkinnöillä vaikeuteta alueen perustamista ja että alue pysyy
houkuttelevana yritysten näkökulmasta. Kierrätys- ja jätehuoltotoimintaa
ohjataan vahvasti lainsäädännöllä ja lähes jokaiselta toimijalta vaaditaan
ympäristölupa. Mikäli nyt laadittavassa yleiskaavassa annetaan lainsäädäntöä
tiukempia määräyksiä, vaarana on, että alueelle nyt sijoittumista harkitsevat
yritykset eivät tule investoimaan alueelle kustannusten kasvun vuoksi. Lisäksi
kaikkea toimintaa ei ole mahdollista ja järkevää edes sijoittaa
teollisuushalleihin. On tärkeää pitää kaavamerkinnät siis sellaisina, että alue
on houkutteleva yritysten näkökulmasta ja alueelle kuntien investoimat rahat
palautuvat kunnille tulevaisuudessa.

PHJ:n mielestä alueen houkuttelevuus ja mahdollisuudet pitäisi säilyttää
yleiskaavavaiheessa ja kaavamääräyksiä voitaisiin tarkentaa vasta
seuraavissa kaavoitusvaiheissa. Lisäksi on huomioitavaa, että
kierrätyspuistoalue vaatii toimiakseen alueelle toimijan, joka hallinnoi aluetta ja
sinne sijoittuvia yrityksiä. PHJ näkee, että alueen hallinnoijalla on suuri
merkitys siihen, millaista yritystoimintaa alueelle tulee. Kuntien hallinnoimana
ohjaus jäisi siis edelleen kunnille ja päätös alueelle sijoittuvista toimijoista.

 PHJ haluaa korostaa vielä, että Kujalan jätekeskuksen toiminnot
sekajätteiden, energiajätteen ja biojätteen osalta tulevat säilymään edelleen
Kujalassa. Kujala ei näiden toimintojen osalta ole täyttymässä. Kujalan
jätekeskuksen vastaanotto- ja loppusijoitustila on loppumassa erityisesti
puhtaille ja pilaantuneille maa-aineksille seuraavien 15 vuoden aikana. Tämän
jälkeen maiden vastaanotto tullaan lopettamaan ja niiden osalta tulee löytyä
joko Päijät-Hämeen alueelta uusi käsittely- ja loppusijoitusalue tai etsiä
vastaanottajia Päijät-Hämeen ulkopuolelta. Päijät-Hämeen alueen yritysten
kilpailukyvyn ja kustannusten nousun ehkäisemiseksi erityisesti



kuljetuskustannusten näkökulmasta mutta myös vastaanottokapasiteettien
vähentyessä käsittelykustannusten näkökulmasta, olisi hyvä, että Päijät-
Hämeen alueella pystyttäisiin tarjoamaan myös paikallista käsittely- ja
loppusijoituskapasiteettia.

Lahdessa 15.12.2020

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy

Johanna Rusanen
toimitusjohtaja
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