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lausuntopyyntö 16.1.2019, HAMELY/1330/2018

Lahden seudun kierrätyspuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelma
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy suunnittelee uuden seudullisen jätteenkäsittelyalueen
perustamista. Kierrätyspuiston toiminta käsittäisi jätemateriaalien vastaanoton ja
käsittelyn, kierrätyksen sekä uusioraaka-aineiden ja tuotteiden valmistuksen.
Jätemateriaaleja ovat muun muassa maankäytöstä ja rakentamisesta syntyvät
ylijäämämaat ja eriasteisesti pilaantuneet maa-ainekset, rakennus- ja purkujätteet
sekä tuhkat. Osa kierrätyspuiston alueesta varataan kiinteän polttoaineen
välivarastointialueeksi ja hyödyntämiskelvottomien jätejakeiden loppusijoittamiseen.
Arvioitavat vaihtoehdot:
VE0:
VE1:
VE2:
VE3:
VE4:

Hanketta ei toteuteta
Kehätien alue Hollolassa
Marjasuon alue Tuuliharjun vieressä Orimattilassa
Matomäen alue Nastolan eteläpuolella Orimattilassa
Loukkaanmäen alueen nelostien länsipuolinen osa Orimattilassa

Lausunto
Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualueen
ympäristöterveydenhuoltoyksikkö esittää lausuntonaan seuraavaa:
Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää tarpeellisena, että hankkeen vaihtoehtojen
arvioinnissa arvioidaan myös toiminnasta aiheutuvaa ympäristön roskaantumista ja
sen ehkäisemistä. Arviointiselostuksessa on tarpeen tuoda esille etäisyydet lähimpiin
kouluihin, päiväkoteihin, vanhusten hoitopaikkoihin ja muihin vastaaviin häiriintyviin
kohteisiin asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojen lisäksi. Talousvesikaivojen
kartoituksen yhteydessä on suositeltavaa kartoittaa myös mahdolliset energiakaivot.
Arviointiohjelman mukaan likaiset vedet johdetaan suoraan viemäreitä pitkin
jätevedenpuhdistamolle. Jos osa likaisista vesistä ei kelpaa jätevedenpuhdistamolle,
ne käsitellään hankealueella omassa puhdistamossa ennen viemäriin tai maastoon
johtamista. Arviointiselostuksessa on tarpeellista tuoda esille etäisyydet
viemäriverkostoon ja jätevedenpuhdistamoon. Selostuksessa on tarpeellista myös
kuvata, minkälainen oma puhdistamo hankealueelle mahdollisesti rakennettaisiin sekä
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arvioinnissa huomioida myös sen ympäristövaikutukset.
mitoituksessa on tarpeellista ottaa huomioon rankkasateet.

Lasketusaltaiden

Ympäristöterveydenhuoltoyksikön mielestä kierrätyskeskuksen eri toimintojen
sijoittumista ja jätteiden käsittelytapaa hankealueilla ei ole arviointiohjelmassa vielä
riittävän tarkasti esitetty. Ne kuitenkin vaikuttavat merkittävästi myös toiminnasta
aiheutuviin ympäristöhaittoihin ja niiden arviointiin. Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö
pitää tarpeellisena, että haittojen arviointi tehdään tarkempien suunnitelmien pohjalta
ja ne esitetään arviointiselostuksessa.
Muilta osin suunnitellusta arvioinnista ei ole arviointiohjelman mukaisesti toteutettuna
huomautettavaa.

Ympäristöterveydenhuollon
ylitarkastaja

Tiedoksi

Erja-Riitta Tarhanen

Lahden kaupunki, ympäristöterveys
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, ympäristöterveys
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§ 15
Lausunto Lahden seudun kierrätyspuiston YVA-ohjelmasta
HOLDno-2019-115
Valmistelija / lisätiedot:
Katariina Tuloisela
katariina.tuloisela@hollola.fi
kaavoitusarkkitehti
Oheismateriaali
1 Lausuntopyyntö YVA 16.1.2019 HÄMELY
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut Hämeen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuseen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain
mukaisen arviointiohjelman Lahden seudun alueelle suunnittelusta
kierrätyspuistohankkeesta. YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan suunnitelma siitä,
mitä vaihtoehtoja hankkeella on ja mitä ympäristövaikutuksia aiotaan selvittää ja millä
menetelmillä.
Hämeen ELY-keskus pyytää toimittamaan lausunnon arviointiohjelmasta 28.2.2019
mennessä ELY-keskukseen. Hämeen ELY-keskus toimii hankkeessa YVA-lain
tarkoittamana yhteysviranomaisena.
Arviointiohjelma on sähköisesti ympäristöhallinnon verkkopalvelussa www.ymparisto.
fi/ Lahdenseudunkierratyspuisto YVA (tai www.ymparisto.fi > Asiointi, luvat ja
ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi YVA-hankkeet > YVA-
hankehaku, julkaisijaksi valitaan Hämeen ELY-keskus).
Käsiteltävistä hankevaihtoehdoista Hollolaan ulottuvia suoria ympäristövaikutuksia on
kahdella hankevaihtoehdolla. Vaihtoehto VE1 Kehätie on kokonaan Hollolan puolella,
kuntakeskuksen eteläpuolella noin 2 km etäisyydellä lähimmästä asutukseta.
Vaihtoehto VE4 Loukkaanmäki on Orimattilan puolella, mutta vaikutukset ulottuvat
Hollolan eteläiselle alueelle, Miekkiön eteläosiin.
YVA-selostuksen laatiminen aloitetaan välittömästi YVA-ohjelman valmistuttua ja sen
arvioidaan valmistuvan marraskuussa 2019.
YVA-ohjelmassa arvioidaan yhtenä ympäristövaikutuksena eri sijoitusvaihtoehtojen
vaikutuksia maankäyttöön ja kaavoitukseen. Kehätien vaihtoehto (VE1) sijaitsee
nykyisin maa- ja metsätalousalueelle ja yleiskaavan mukaan pääosin maa- ja
metsätalousalueelle varatulle alueella ja osin myös alueelle, jota kehitetään
teollisuuden, työpaikkojen ja muiden sellaisten toimintojen alueena, jotka edellyttävät
hyviä liikenneyhteyksiä, paljon pinta-alaa rakentamiselle tai aiheuttavat lähialueella
mahdollisia melu-, tärinä- tai muita ympäristöhäiriöitä.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell
Elinvoimavaliokunta toteaa kaavoituksen lausuntona;
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Maankäytön suunnittelun osalta tulee kuvata, selvittää ja arvioida vaikutusten
arvioinneissa kierrätyspuiston aiheuttamat haitat ja rajoitteet ympäröivälle
maankäytölle, mutta myös sen luomat mahdollisuudet ja synergiaedut jokaisen
vaihtoehdon kohdalla mahdollisimman tarkasti ja yhteismitallisesti. Hankkeella on
suuri merkitys Lahden seudun elinkeinoelämälle suoraan uusina työpaikkoina ja
välillisesti vaikutus uusien yritysten sijoittumishalukkuutta lisäävänä tekijänä.
Selvityksissä tulee huomioida, että Hollolassa samoin kuin Lahdessa on noin 10
jätteitä käsittelevää yritystä, jotka ovat hajasijoittuneet kunnan alueelle.
Hajasijoittuminen johtaa tilanteeseen, jossa niiden aiheuttamat haitat ympäristölle
ovat myös hajasijoittuneet. Yritysten laajenemismahdollisuudet ovat myös rajalliset.
Synergiaetu syntyy siitä, että kierrätyspuisto sijoittuisi VE1 vaihtoehdossa
Riihimäentien varteen rakentuvan yritysalueen sekä Nostavan logistiikka-alueen välille.
Kierrätyspuisto vaikuttaa ympäröiviin alueisiin rajoittaen alueiden käyttöä etenkin
asumiseen. Kierrätyspuiston aiheuttamat rajoitteet ympäröivään maankäyttöön tulee
kuvata riittävän tarkasti ja ennakoivasti huomioiden kakki mahdolliset riskitekijät.
Lähtökohtana kunnanvaltuuston 9.4.2018 tekemä päätöksen mukaisesti on, että
merkittävää haittaa ei saa aiheutua olemassa olevalle asutukselle eikä kunnan
kaavoissa esitetyille uusille asuinalueille.

Päätös
Kari Sulosen lisäysehdotus; Lounaistuulen vaikutus on otettava huomioon pölyn,
hajun, melun leviämisen toteamiseksi arvioinneissa, erityisesti Hollolan kehätien
lähelle suunniteluissa vaihtoehdoissa. Päätösehdotus hyväksyttiin Kari Sulosen
tekemällä lisäysehdotuksella yksimielisesti.
Tiedoksi
Hämeen ELY-keskus, kirjaamo.hame@ely-keskus.fi
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Päätös on viety nähtäväksi 21.1.2019 www.hollola.fi
Otteen oikeaksi todistaa
Hollolan kunnan kirjaamo
21.02.2019

Iina Tuukkala
toimistosihteeri

Tiedoksianto asianosaiselle
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköisellä viestillä, joka on lähetetty
21.2.2019
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Muutoksenhakukielto
§15
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on
jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).
Vesihuoltolaitoksen ja sen asiakkaan välinen kiinteistön vesihuoltoa koskeva riita-asia
käsitellään käräjäoikeudessa. (Vesihuoltolaki 119/2001 § 34).
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§ 38
Lausunto Lahden seudun kierrätyspuiston YVA-ohjelmasta
HOLDno-2019-115
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Lausuntopyyntö
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut Hämeen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuseen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain
mukaisen arviointiohjelman Lahden seudun alueelle suunnittelusta
kierrätyspuistohankkeesta. YVA-ohjelma on hankkeestavastaavan suunnitelma siitä,
mitä vaihtoehtoja hankkeella on ja mitä ympäristövaikutuksia aiotaan selvittää ja millä
menetelmillä.
Hämeen ELY-keskus on pyytänyt Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen,
kaavoitusviranomaisen sekä kunnanhallituksen lausuntoa YVA-ohjelmasta 28.2.2019
mennessä. Hämeen ELY-keskus toimii hankkeessa YVA-lain tarkoittamana
yhteysviranomaisena.
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut Hämeen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukseen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-
laki) mukaisen arviointiohjelman (YVA-ohjelma) Lahden seudun alueelle suunnitellusta
kierrätyspuistohankkeesta. YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan suunnitelma siitä,
mitä vaihtoehtoja hankkeella on ja mitä ympäristövaikutuksia aiotaan selvittää ja millä
menetelmillä.
Arviointiohjelma on sähköisesti ympäristöhallinnon verkkopalvelussa www.ymparisto.
fi/LahdenseudunkierratyspuistoYVA tai www.ymparisto.fi > Asiointi, luvat ja
ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi YVA-hankkeet > YVA-
hankehaku, julkaisijaksi valitaan Hämeen ELY-keskus).
Kierrätyspuiston sijaintipaikaksi on ehdolla neljä aluetta, joista kolme sijaitsee
Orimattilassa
ja yksi Hollolassa. YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot ovat:
- VE0: Hanketta ei toteuteta
- VE1: Hanke toteutetaan Hollolan Kehätien alueella
- VE2: Hanke toteutetaan Orimattilan Marjasuon alueella
- VE3: Hanke toteutetaan Orimattilan Matomäen alueella
- VE4: Hanke toteutetaan Orimattilan Loukkaanmäen alueella
Käsiteltävistä hankevaihtoehdoista Hollolaan ulottuvia suoria ympäristövaikutuksia on
kahdella hankevaihtoehdolla. Vaihtoehto VE1 Kehätie on kokonaan Hollolan puolella,
kuntakeskuksen läheisyydessä. Vaihtoehto VE4 Loukkaanmäki on Orimattilan puolella,
mutta vaikutukset ulottuvat Hollolan eteläiselle alueelle, Miekkiön eteläosiin.
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YVA-selostuksen laatiminen aloitetaan välittömästi YVA-ohjelman valmistuttua ja sen
arvioidaan valmistuvan marraskuussa 2019.
Tausta
Jätelaki (646/2011) ja –asetus (VNa 179/2012) sekä useat muut säädökset, ml. EU-
tasolla asetetut tavoitteet hyötykäytölle, ohjaavat jätteiden käsittelyä laaja-alaisesti.
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (VNa 331/2013) on vuoden 2016 alusta saakka
rajoittanut orgaanisen aineksen sijoittamista kaatopaikoille. Jätteiden hyötykäytön
kehittyessä Kujalan alue ei enää riitä takaamaan kiertotaloutta palvelevan
yritystoiminnan kehittymisen tarpeita eikä niiden jätteiden ja rejektien
loppusijoittamista, joille ei vielä ole olemassa hyötykäyttöä.
Yhdyskuntajätteen käsittely tulee jäämään Kujalaan
Lainsäädäntö
Ympäristövaikutusten arviointia säätelee laki ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä (YVA-laki, 252/2017). Menettely on kaksivaiheinen.
Ohjelmavaiheessa, joka nyt on meneillään, suunnitellaan, miten menettely
toteutetaan, mitä toteuttamisvaihtoehtoja on ja miten ympäristövaikutukset
arvioidaan. Viimeisessä vaiheessa, selostusvaiheessa, kootaan tiedot hankkeiden
ympäristövaikutuksista. Menettely päättyy yhteysviranomaisen (Hämeen ELY-keskus)
kirjalliseen asiakirjaan, perusteltuun päätelmään, jossa viranomainen arvioi eri
hankevaihtoehtojen toteuttamisen edellytykset ja mahdolliset lisäselvitystarpeet
ympäristönsuojelullisten seikkojen näkökulmasta. YVA-menettely ei oikeuta hankkeen
toteuttamiseen, eikä toisaalta kiellä toteuttamista, vaan menettelyn jälkeen tarvitaan
toimintaan ja rakentamiseen oikeuttavat erilliset lupamenettelyt, kuten
ympäristöluvat ja rakennusluvat. Hankkeiden toteuttaminen edellyttää myös
maankäytöllisiä menettelyjä, kuten kaavoitusta.
YVA-lain 16 §:n mukaan hankkeesta vastaavan on toimitettava ympäristövaikutusten
arviointiohjelma yhteysviranomaiselle. Arviointiohjelman tulee sisältää tarvittavat
tiedot hankkeesta ja sen kohtuullisista vaihtoehdoista, kuvaus ympäristön nykytilasta,
ehdotus arvioitavista ympäristövaikutuksista ja niiden selvittämisestä sekä
suunnitelma arviointimenettelyn järjestämisestä. Arviointiohjelman sisällöstä
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella (VNa ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä 277/2017).
Asetuksen 3 §:n mukaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on esitettävä
tarpeellisessa määrin:
1) kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, suunnitteluvaiheesta, sijainnista, koosta,
maankäyttötarpeesta ja hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin, tiedot hankkeesta
vastaavasta sekä arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta;
2) hankkeen kohtuulliset vaihtoehdot, jotka ovat hankkeen ja sen
erityisominaisuuksien kannalta varteenotettavia, ja joista yhtenä vaihtoehtona on
hankkeen toteuttamatta jättäminen, jollei tällainen vaihtoehto erityisestä syystä ole
tarpeeton;
3) tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista ja luvista;
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4) kuvaus todennäköisen vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja kehityksestä;
5) ehdotus tunnistetuista ja arvioitavista ympäristövaikutuksista, mukaan lukien
valtioiden rajat ylittävät ympäristövaikutukset ja yhteisvaikutukset muiden hankkeiden
kanssa, siinä laajuudessa kuin on tarpeen perustellun päätelmän tekemiselle, sekä
perustelut arvioitavien ympäristövaikutusten rajaukselle;
6) tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja suunnitelluista selvityksistä
sekä aineiston hankinnassa ja arvioinnissa käytettävistä menetelmistä ja niihin
liittyvistä oletuksista;
7) tiedot arviointiohjelman laatijoiden pätevyydestä; sekä
8) suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestämisestä
sekä näiden liittymisestä hankkeen suunnitteluun ja arvio arviointiselostuksen
valmistumisajankohdasta.
YVA ohjelmassa arvioidaan yhtenä ympäristövaikutuksena eri sijoitusvaihtoehtojen
vaikutuksia maankäyttöön ja kaavoitukseen. Kehätien vaihtoehto (VE1) sijaitsee
nykyisin maa- ja metsätalousalueelle ja yleiskaavan mukaan pää osin maa- ja
metsätalousalueelle varatulle alueella ja osin myös alueelle, jota kehitetään
teollisuuden, työpaikkojen ja muiden sellaisten toimintojen alueena, jotka edellyttävät
hyviä liikenneyhteyksiä, paljon pinta-alaa rakentamiselle tai aiheuttavat lähialueella
mahdollisia melu-, tärinä- tai muita ympäristöhäiriöitä.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, koskien Lahden seudun kierrätyspuiston
ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa, seuraavaa:
Kunnalla on vastuu jätteiden käsittelystä. Kunnalla on selkeä tarve ratkaista jätteiden
käsittelyyn liittyviä kysymyksiä tulevaisuushakuisesti kierrätystä lisäten (uutta tietoa ja
teknologiaa hyödyntäen), riskejä halliten (ratkaisuin mitkä vähentävät jätteiden
luvatonta hävittämistä) sekä edistää jätteiden hyödyntämistä mahdollistaen
synergiasta syntyviä liiketoimintamahdollisuuksia uusia työpaikkoja luoden.
Tavoitteiden osalta olisi perusteltua tuoda esiin myös aluetaloudellisia vaikutuksia.
Hollolan kunnassa on tällä hetkellä noin kymmenen YVA-arviointiohjelman kriteerien
mukaista jätteiden käsittely-yksikköä, joiden toiminta on luvanvaraista. Näiden
yksiköiden sijoittuminen alueille, joita ei ole suunniteltu jätteidenkäsittelytoimintaan,
on jo sinällään riski. Kuntaan on kohdistunut myös useita kyselyjä vastaavista
toiminnoista. Kyseisten yritysten sijoittuminen samalle alueelle tuottaisi synergia- ja
valvontahyötyjä riskienhallinnan lisäksi. Olemassa olevien jätteenkäsittely-yksiköiden
toiminnasta ei ole aiheutunut merkittäviä häiriöitä.
Koska kierrätyspuiston tai vastaavan alueen toteuttamiselle on riskienhallinnan
näkökulmasta kohtuullinen kiire, tulisi tarkastelua tehdä myös alueiden laajemmasta
toteuttamiskelpoisuudesta, mihin ympäristövaikutusten arvioinnoin lisäksi sisältyy
myös vaihtoehtotarkastelua taloudellisista edellytyksistä (maanhankinta ja
rakennettavuus, suojaustarpeet, yhteydet) sekä vastuunottaja-tahon (toteutusmalli)
selvittäminen.
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Vaihtoehtoisista selvitysalueista yksi sijoittuu Hollolan kunnan alueelle, tulevan
Lahden eteläisen kehätien välittömään läheisyyteen. Kunnanvaltuusto on käsitellyt
Kierrätyspuistoon liittynyttä kansalaisadressia kokouksessaan 11.4.2018 ja samassa
yhteydessä päättänyt asettaa Kierrätyspuiston toteutuksen ehdoiksi (kunnan alueella):
kierrätysalue ei saa sijoittua 1 km lähemmäs asumiseen asemakaavoitettua tai
strategisessa yleiskaavassa asemakaavoitettavaksi tarkoitettua aluetta
melua, pölyä yms. haittoja aiheuttavat toiminnat tulee rajata ja sijoittaa
varattavalle alueelle siten, etteivät ne muodosta asutukselle merkittävää häiriötä
yhdyskuntajätettä (haisevaa kotitalousjätettä) ei sijoiteta alueelle
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa tulisi Hollolan kunnan alueelle sijoittuvaa
vaihtoehtoa tarkastella esitettyjä ehtoja vasten. Tähän liittyen tarkempaa tietoa
tarvitaan erityisesti haju- ja terveysvaikutusten sekä melun ja pölyn osalta
aluekohtaisesti mallinnuksin osana YVA-selostusta huomioon ottaen erityisesti asutus
ja vallitsevat tuulensuunnat.
Lisäksi kunnanhallitus kiinnittää huomiota asioiden ja käsitteiden selventämiseen ja
ymmärrettävyyteen (yleinen luettavuus) sekä loppusijoitettavan jätteen tarkempaan
riskien analysointiin sekä suojaukseen.
Päätös
Todettiin, että Ilpo Markkola ehdotti ensimmäisen kappaleesta poistettavan tekstin
"(ratkaisuin mitkä vähentävät jätteiden luvatonta hävittämistä)". Ehdotus raukesi
kannattamattomana.
Kunnanhallitus hyväksyi kunnajohtajan ehdotuksen.
Kristiina Vanhala-Selin poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
(hallintolain 28 § kohta 5 yhteisöjäävi, PHJ:n hallituksen jäsen).
Esteellisyys
Kristiina Vanhala-Selin
Tiedoksi
Ote asianosainen: Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus Tiedoksi: kehitys- ja kaavoituspalvelut ja ympäristöpalvelut
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Päätös on viety nähtäväksi www.hollola.fi 19.2.2019
Otteen oikeaksi todistaa
Hollolan kunnan kirjaamo
19.02.2019

Virpi Hurri
toimistosihteeri

Tiedoksianto asianosaiselle
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköisellä viestillä, joka on lähetetty
19.2.2019
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Muutoksenhakukielto
§38
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on
jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).
Vesihuoltolaitoksen ja sen asiakkaan välinen kiinteistön vesihuoltoa koskeva riita-asia
käsitellään käräjäoikeudessa. (Vesihuoltolaki 119/2001 § 34).
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§ 11
Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, Lahden seudun kierrätyspuisto
HOLDno-2019-115
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Järvinen
kirsi.m.jarvinen@hollola.fi
ympäristösihteeri
Lausuntopyyntö
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut Hämeen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukseen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-
laki) mukaisen arviointiohjelman (YVA-ohjelma) Lahden seudun alueelle suunnitellusta
kierrätyspuistohankkeesta. YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan suunnitelma siitä,
mitä vaihtoehtoja hankkeella on ja mitä ympäristövaikutuksia aiotaan selvittää ja millä
menetelmillä.
Hämeen ELY-keskus pyytää Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen
lausuntoa YVA-ohjelmasta. Lausuntoa on pyydetty muiden ohella myös
kunnanhallitukselta ja kaavoitusviranomaiselta. Lausunnon antamiselle on saatu
lisäaikaa siten, että se voidaan antaa valvontajaoston kokouksessa 13.3.2019.
Arviointiohjelma on sähköisesti ympäristöhallinnon verkkopalvelussa www.ymparisto.
fi/LahdenseudunkierratyspuistoYVA tai www.ymparisto.fi > Asiointi, luvat ja
ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi YVA-hankkeet > YVA-
hankehaku, julkaisijaksi valitaan Hämeen ELY-keskus). Arviointiohjelma sisältää
tiivistelmän, jossa on kuvattu hanke ja sen vaihtoehdot, YVA-menettely, vuorovaikutus,
ympäristön nykytila, ympäristövaikutusten arviointi ja aikataulu.
Käsiteltävistä hankevaihtoehdoista Hollolaan ulottuvia suoria ympäristövaikutuksia on
kahdella hankevaihtoehdolla. Vaihtoehto VE1 Kehätie on kokonaan Hollolan puolella,
kuntakeskuksen läheisyydessä. Vaihtoehto VE4 Loukkaanmäki on Orimattilan puolella,
mutta vaikutukset ulottuvat Hollolan eteläiselle alueelle, Miekkiöön.
Lainsäädäntö
Ympäristövaikutusten arviointia säätelee laki ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä (YVA-laki, 252/2017). Menettely on kaksivaiheinen.
Ohjelmavaiheessa, joka nyt on meneillään, suunnitellaan, miten menettely
toteutetaan, mitä toteuttamisvaihtoehtoja on ja miten ympäristövaikutukset
arvioidaan. Viimeisessä vaiheessa, selostusvaiheessa, kootaan tiedot hankkeiden
ympäristövaikutuksista. Menettely päättyy yhteysviranomaisen (Hämeen ELY-keskus)
kirjalliseen asiakirjaan, perusteltuun päätelmään, jossa viranomainen arvioi eri
hankevaihtoehtojen toteuttamisen edellytykset ja mahdolliset lisäselvitystarpeet
ympäristönsuojelullisten seikkojen näkökulmasta. YVA-menettely ei oikeuta hankkeen
toteuttamiseen, eikä toisaalta kiellä toteuttamista, vaan menettelyn jälkeen tarvitaan
toimintaan ja rakentamiseen oikeuttavat erilliset lupamenettelyt, kuten
ympäristöluvat ja rakennusluvat. Hankkeiden toteuttaminen edellyttää myös
maankäytöllisiä menettelyjä, kuten kaavoitusta.
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YVA-lain 16 §:n mukaan hankkeesta vastaavan on toimitettava ympäristövaikutusten
arviointiohjelma yhteysviranomaiselle. Arviointiohjelman tulee sisältää tarvittavat
tiedot hankkeesta ja sen kohtuullisista vaihtoehdoista, kuvaus ympäristön nykytilasta,
ehdotus arvioitavista ympäristövaikutuksista ja niiden selvittämisestä sekä
suunnitelma arviointimenettelyn järjestämisestä. Arviointiohjelman sisällöstä
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella (VNa ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä 277/2017).
Asetuksen 3 §:n mukaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on esitettävä
tarpeellisessa määrin:
1) kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, suunnitteluvaiheesta, sijainnista, koosta,
maankäyttötarpeesta ja hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin, tiedot hankkeesta
vastaavasta sekä arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta;
2) hankkeen kohtuulliset vaihtoehdot, jotka ovat hankkeen ja sen
erityisominaisuuksien kannalta varteenotettavia, ja joista yhtenä vaihtoehtona on
hankkeen toteuttamatta jättäminen, jollei tällainen vaihtoehto erityisestä syystä ole
tarpeeton;
3) tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista ja luvista;
4) kuvaus todennäköisen vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja kehityksestä;
5) ehdotus tunnistetuista ja arvioitavista ympäristövaikutuksista, mukaan lukien
valtioiden rajat ylittävät ympäristövaikutukset ja yhteisvaikutukset muiden hankkeiden
kanssa, siinä laajuudessa kuin on tarpeen perustellun päätelmän tekemiselle, sekä
perustelut arvioitavien ympäristövaikutusten rajaukselle;
6) tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja suunnitelluista selvityksistä
sekä aineiston hankinnassa ja arvioinnissa käytettävistä menetelmistä ja niihin
liittyvistä oletuksista;
7) tiedot arviointiohjelman laatijoiden pätevyydestä; sekä
8) suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestämisestä
sekä näiden liittymisestä hankkeen suunnitteluun ja arvio arviointiselostuksen
valmistumisajankohdasta.
Ehdotus
Esittelijä: Kirsi Järvinen
Lausunto
Arviointiohjelma sisältää pääosin sille asetetut lainsäädännölliset sisältövaatimukset.
Valvontajaoston kiinnittää yhteysviranomaisen ja hankkeesta vastaavan huomion
seuraaviin lisäselvitystarpeisiin:
Tiedot hankkeesta
Hankekuvaus ja YVA-ohjelma on laadittu ammatti- ja lainsäädäntötermein.
Hankesuunnitelmat ovat aiheuttaneet suurta huolta ja kiinnostusta kuntalaisissa.
Suunnitteluprosessin aikana on ilmennyt, että jäteterminologia on haastava
ymmärtää. Yhteysviranomaisen ja hankkeesta vastaavan tulisi pohtia sitä, miten
ammattitermit voitaisiin saada yleisesti ymmärrettäviksi siten, että kansalaisilla olisi
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tarvittava tieto siitä, minkälaisia jätteitä hankealueille sijoitetaan ja mitä niille tehdään.
Esimerkiksi vaarallisten jätteiden loppusijoitus on herättänyt huolta ja tullut
yllätyksenä YVA-ohjelmavaiheessa.
Hankkeen kohtuulliset vaihtoehdot
Hankevaihtoehtoihin on otettu hankkeen toteuttamatta jättäminen sekä neljä täysin
neitseelliselle alueelle sijoittuvaa vaihtoehtoa. Vaihtoehtotarkasteluun tulisi lisätä
olemassa olevat, infrastruktuuriltaan ja ympäristöluviltaan osittain tai kokonaan
valmiit kohteet. Näitä kohteita on listattu arviointiohjelman kappaleessa 1.6.3.
Olemassa oleviin alueisiin tukeutuminen olisi ympäristölle haitattomampaa,
nopeammin toteutettavaa ja todennäköisesti taloudellisesti edullisempaa kuin
neitseellisille alueille sijoittuminen.
Vaihtoehdoista puuttuu myös hankkeiden osittainen toteuttaminen. Esimerkiksi
paljon tilaa vaativa ja muihin toimintoihin nähden vähäisempiä ympäristöhaittoja
aiheuttava ylijäämämaiden loppusijoitus voitaisiin sijoittaa tarvittaessa erilleen muista
kierrätyspuistotoiminnoista.
Ehdotus arvioitavista ympäristövaikutuksista ja niiden selvittämisestä
Arvioitavien ympäristövaikutusten osalta tarkennusta tarvitaan erityisesti haju- ja
terveysvaikutusten osalta. Myös aluetta, jolle haitalliset ympäristövaikutukset
saattavat ulottua, on tarkasteltava yksityiskohtaisemmin, hankealuekohtaisesti.
Vaikutusten tarkentaminen edellä mainituilla tavoin on välttämätöntä, jotta eri
vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia ja toteuttamiskelpoisuutta voidaan arvioida YVA-
selostusvaiheessa.
Haju on tunnistettava paremmin hankkeiden ympäristövaikutuksena erityisesti
vaihtoehdossa VE 1 Kehätie. Hankealueille sijoittuvat toiminnot eivät ole täysin selvillä.
Suunnittelussa on ollut mukana hajuhaittoja tuottavia toimintoja, esim. lietteiden
käsittelyä ja biokaasulaitostoimintaa. Nyt käsiteltävissä jätejakeissa on mainittu
nestemäiset jätteet. Hajuhaitat, vaikutusalue sekä arviointi- ja rajausmenetelmät on
kuvattava yksityiskohtaisemmin. Hajuhaittojen osalta ennalta varautumisen ja
suunnittelun tarve korostuvat, koska ohjaavaa lainsäädäntöä ei ole.
Terveysvaikutusten osalta tarkentavia kuvauksia ja mallinnuksia tarvitaan melun ja
pölyn osalta. Mallinnukset on tarpeen laatia YVA-selostukseen. Mallinnuksissa on
huomioitava tieliikenteen melu, myös tuleva kehätien liikenteen melu vaihtoehdossa
VE1.
Alue, jolla haitallisia ympäristövaikutuksia oletetaan olevan, on rajattu kategorisesti
kolmen kilometrin säteeseen jokaisella alueella. Vaikutusalueita tulisi tarkentaa
hankekohtaisesti huomioiden esimerkiksi pinta- ja pohjavesien virtaussuunnat
(vesistö- ja pohjavesivaikutukset, vaikutukset virkistykseen ja vedenottoon) sekä
vallitsevat tuulensuunnat (haju-, ilmanlaatu- ja pölyhaitat). Tuulensuunnan
huomioiminen on erityisen tärkeää vaihtoehdossa VE1 Kehätie, koska Hollolan
kuntakeskus sijaitsee vallitsevassa tuulensuunnassa.
Yleistä
Kaavalla osoitetulle jätteenkäsittelyalueelle on todellinen tarve ja kiire. Myöhästyneen
suunnittelun riskit ovat jo todentuneet Hollolassa, kun Kujalassa toimineet yritykset
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sijoittuvat alueille, joita ei ole ko. toimintaan suunniteltu eivätkä siihen
lähtökohtaisesti sovellu.
Vaihtoehdossa VE 1 Kehätie on kiinnitettävä erityishuomio siihen, että hollolalaisista
yli 30 % asuu alle kolmen kilometrin säteellä hankealueesta. Lisäksi alueelle sijoittuu
merkittäviä työpaikka-alueita, kuten kuntakeskus ja Hopeakallion/Paassilan alueet.
Päätös
Ympäristösihteerin ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Hämeen ELY-keskus, yleinen sähköinen asiointilomake (valitse kunnille tarkoitettu
lomake tai muille viranomaisille tarkoitettu lomake, http://www.elykeskus.fi/web/ely
/asioiverkossa ) tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.hame@ely-keskus.fi
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Päätös on viety nähtäväksi 14.3.2019 www.hollola.fi
Otteen oikeaksi todistaa
Hollolan kunnan kirjaamo
15.03.2019

Iina Tuukkala
toimistosihteeri

Tiedoksianto asianosaiselle
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköisellä viestillä, joka on lähetetty
15.3.2019
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Muutoksenhakukielto
§11
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on
jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).
Vesihuoltolaitoksen ja sen asiakkaan välinen kiinteistön vesihuoltoa koskeva riita-asia
käsitellään käräjäoikeudessa. (Vesihuoltolaki 119/2001 § 34).
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Lausunto Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n Lahden seudun kierrätyspuiston
ympäristövaikutusten ohjelmasta
D/244/11.01.00.07/2019
Hämeen EKLY-keskus

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut Hämeen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukseen ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arviointiohjelman
Lahden seudun alueelle suunnittelusta kierrätyspuistohankkeesta.
YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan suunnitelma siitä, mitä
vaihtoehtoja hankkeella on ja mitä ympäristövaikutuksia aiotaan
selvittää ja millä menetelmillä. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus (ELY) pyytää lausuntoa Lahden seudun
kierrätyspuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 28.2.2019
mennessä.
Hankkeen kuvaus
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy kumppaneineen suunnittelee uuden
seudullisen jätteenkäsittelyalueen perustamista toiminta-alueelleen.
Suunnitellun Lahden seudun kierrätyspuiston toimintaan sisältyy
jätemateriaalien vastaanotto ja käsittely, kierrätys sekä uusioraakaaineiden ja tuotteiden valmistus. Jätemateriaaleja ovat muun muassa
maankäytöstä ja rakentamisesta syntyvät ylijäämämaat ja
eriasteisesti pilaantuneet maa-ainekset, rakennus- ja purkujätteet
sekä tuhkat. Osa kierrätyspuiston alueesta varataan kiinteän
polttoaineen välivarastointialueeksi ja hyödyntämiskelvottomien
jätejakeiden loppusijoittamiseen.
Hankkeen vaihtoehdot
Kierrätyspuiston sijaintipaikaksi on ehdolla neljä aluetta, joista kolme
sijaitsee Orimattilassa ja yksi Hollolassa. Ympäristövaikutusten
arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:
 VE0: Hanketta ei toteuteta.
 VE1: Hanke toteutetaan Hollolan Kehätien alueella.
 VE2: Hanke toteutetaan Orimattilan Marjasuon alueella.
 VE3: Hanke toteutetaan Orimattilan Matomäen alueella.
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VE4: Hanke toteutetaan Orimattilan Loukkaanmäen alueella.

Lausuntonaan Hämeen ELY-keskukselle Lahden seudun
kierrätyspuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
Lahden ympäristöpalvelut esittää seuraavaa:
Arviointiohjelmavaiheessa on tärkeää tunnistaa merkittävimmät
todennäköiset ympäristövaikutukset, jotta arviointiselostusvaiheessa
voidaan keskittyä merkittävimpien vaikutusten arviointiin ja
negatiivisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksiin.
Liikenne on todennäköisesti hankkeessa merkittävä tekijä, jos
materiaalit tulevat kaikkialta Päijät-Hämeestä, Kujalasta ja
pääkaupunkiseudulta. Suuri osa materiaaleista myös lähtee jollain
aikavälillä alueelta, joten sekin aiheuttaa liikennettä. Toistaiseksi
raskas liikenne kulkee fossiilisilla polttoaineilla ja tämä lisää
ilmastopäästöjä. Tosin raskaan liikenteen polttoaineisiin on tulossa
bio-osavelvoite, mikä on todennäköisesti jo voimassa kierrätysalueen
valmistumisen aikaan. Vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja pitää siis
verrata niiden aiheuttaman liikennerasitteen ja liikennepäästöjen
perusteella sen mukaan, mistä suunnasta materiaalit alueelle
todennäköisesti tulevat ja mihin suuntaan ne käsittelyn jälkeen
lähtevät.
Toinen todennäköisesti merkittävä tekijä on valittavan alueen
kasvillisuuden, eläinten ja vesiolojen täydellinen muuttuminen.
Tämän muutoksen ympäristövaikutuksien suuruutta voi arvioida
katsomalla monimuotoisuutta eri vaihtoehtoisilla alueilla. 2018 on
valmistunut Zonation-aineisto
(https://helda.helsinki.fi/handle/10138/234359), jossa ovat
monimuotoisuudelle tärkeät metsäalueet. Päijät-Hämeessä on paljon
punaista eli hyvin monimuotoista metsäluontoa verrattuna Suomen
tavallisiin metsiin. Vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja pitää siis verrata
luonnon monimuotoisuuden menettämisen kannalta. Samoin
suojeltavat luontotyypit, kuten lähteet ja norot, täytyy rajata alueen
ulkopuolelle niin, ettei niiden vesioloja ja ekosysteemejä muuteta.
Koko hankkeen vaikutukset ilmastonmuutokseen saattavat olla
merkittäviä, sillä ilmastonmuutoksen hillinnässä kiertotaloudella on
keskeinen rooli ja mikäli kierrätysmateriaalit korvaavat neitseellisiä
materiaaleja, vaikutukset ovat positiivisia.
Kaikkien mahdollisten ympäristövaikutusten sijaan uuden YVA-lain
tarkoitus on keskittyä merkittävimpiin vaikutuksiin ja selvittää ja
arvioida ne älyllisesti ja rehellisesti. IMPERIA-menetelmä on hyvä
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tapa tehdä arviointia systemaattisesti ja näkyvästi.
Huomioita lähtöaineistosta
Luontoselvitysten suhteen on tärkeää, että hankkeen alkuvaiheessa
tehdään mahdollisimman kattavat ja monia eliölajeja koskevat
selvitykset. Luontoselvityksissä tulee kiinnittää erityistä huomiota
puronvarsiin ja pienvesiin. Luonnonsuojelulain 29 § ja -asetuksen
(1997/2005), vesilain kohteet, metsälain erityisen tärkeät
elinympäristöt sekä muut avainbiotoopit on kartoitettava. Selvitysten
tekemisessä on kiinnitettävä huomiota ajankohtaan ja
yhdenmukaisuuteen eri kohteissa. VE 1 Koivusillanjoen ja
Melkkaanojan varsilta voi todennäköisesti löytyä metsälain 10 §
tarkoittama erityisen tärkeitä elinympäristöjä, sekä uhanalaisia
luontotyyppejä. Aiemmissa selvityksissä selvitysalueen lähialueella
kyseisten purojen on todettu edustavan äärimmäisen uhanalaista
savimaiden purot-luontotyyppiä. Lähialueella on myös todettu EteläSuomessa vaarantuneita luontotyyppejä ”runsasravinteinen kostea
lehto” ja ”runsasravinteisia tuore lehto”.
Lähtöaineistoissa ei ole huomioitu kalastoa tai muuta pienvesien
akvaattista eliöstöä. Lähtöaineistoihin tulee lisätä
luonnonvarakeskuksen ylläpitämä koekalastusrekisteri, tai kalaston
lähtötila lähivaikutusalueella täytyy selvittää muulla tavoin.
Esimerkiksi VE 1 lähivaikutusalueella Vähäjoessa esiintyy
äärimmäisen uhanalainen alkuperäinen taimenkanta. Taimenkannan
keskeinen lisääntymisalue sijaitsee Vähäjoessa hankkeen
mahdollisten pintavesivaikutusten vaikutusalueella.
Nykytilan kuvauksessa VE3:een liittyen mainitaan hankealueen
luoteispuolella olevan maa-ainestenottoalueen. Maaainestenottoalueella on myös kierrätyskiviaineksen käsittelyä.
Hankealueen pohjoispuolelle, Selkosaaren alueelle on vireillä lupa
kalliokiviaineksen ottamiseksi. Lupaa haetaan 656 000 m³
kiviaineksen ottamiseen 15 vuoden aikana. Ottamisalueen pinta-ala
on 8 ha.
Jos Selkosuon ottaminen toteutuu, liikennemäärät tulevat
kasvamaan huomattavasti. Eri toimijoiden liikenteen
yhteisvaikutukset on tutkittava nykyisillä liikenneyhteyksillä ottaen
huomioon Veljeskylän asuinalue. Liikennemääriä tarkasteltaessa on
syytä ottaa huomioon myös rakentamisen aikainen liikennöinti.
Perustamisvaihe on suunniteltava siten, että liikennöinti toteutuu
alusta asti reittiä Vt 12, Kuivannontie ja Lappustentie eikä lähde
toteutumaa lännestä kapean, runsaahkon asutuksen läpi johtavan
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Selkosaarentien kautta.
Arviointiohjelmassa on huomioitu selvitetyt Hollolan ja Orimattilan
kasvihuonekaasupäästöt, mutta myös Lahden
kasvihuonekaasupäästöt tulisi ottaa mukaan tarkasteluun, sillä
liikenne (varsinkin VE3:lle) tulee kulkemaan Lahden läpi.
Verrattaessa pölymallinnuksen tuloksia ilmanlaadun ohje- ja rajaarvoihin tulee hengitettävien hiukkasten (PM10) lisäksi tarkastella
myös pienhiukkasia (PM2,5). Hajuhaittaa tarkasteltaessa
hajuhaitaksi tulee määritellä 1-2 % vuoden tunneista 1 hy/m³ tunnin
pituisena hajuhaittana, eikä VTT:n suosittamaa 3 %. Erityisesti VE2
sijoittuu siten, että yleisimmällä tuulensuunnalla (lounas) mahdollinen
haju kulkeutuu taajaan asuttuun Hollolan kuntakeskukseen.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa on hyvä hyödyntää olemassa
olevaa tietoa kuten VE1 kohdalla hankevaihtoehdon eteläkaakkoispuolelle suunnitellusta Nostavan logistiikka-alueesta
Rambollin 1.11.2007 laatimaa Nostavan logistiikka-alue, kiviaineksen
otto - Ympäristövaikutusten arviointiselostusta.
Uusi Hiljaisten alueiden kartoitus 2018 on valmistunut 29.1.2019.
Kartoitus kattaa vain Lahden alueen, mutta siinä mainitut kohteet 6
Kirviä ja 17 Kottero, jotka ovat osa laajempaa Orimattilan puolelle
jatkuvaa maa- ja metsätalousaluetta sekä ulkoilualuetta, sijoittuvat
VE3:n viereen ja VE3:lle johtavan Kuivannontien varteen.
Nykyisen toiminnan kuvauksessa teollisuusalueelle sijoittuvista
toimijoista kertovasta kappaleesta jää kuva, että mainitut toiminnat
olisivat kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen luvittamia toimintoja.
Kaikilla mainituilla toiminnoilla on aluehallintoviraston lupa. Lahden
vanhalla lasitehtaalla ei ole tällä hetkellä ympäristöluvanvaraista
toimintaa. Lisäksi Etelä-Suomen ja Päijät-Hämeen alueella on
tutkimuksen alla useita pienempiä jätteiden hyötykäyttöön liittyviä
hankkeita, joilla voi olla vaikutusta nyt YVA-prosessissa mukana
olevien vaihtoehtojen tarkastelussa. Etenkin Okeroisissa
Korkeamäellä sijaitsevan Ruduksen jo nyt aloitettu ja laajentuva
toiminta ja Rälssin maankaatopaikan toiminta on otettava YVAtarkastelussa huolellisesti huomioon.

Tarja Laitinen
ympäristölupapäällikkö
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Lahden seudun kierrätyspuisto
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy kumppaneineen suunnittelee uuden seudullisen jätteenkäsittelyalueen perustamista toiminta-alueelleen. Suunnitellun Lahden seudun kierrätyspuiston toimintaan sisältyy jätemateriaalien vastaanotto ja käsittely, kierrätys sekä uusioraaka-aineiden ja
tuotteiden valmistus. Jätemateriaaleja ovat muun muassa maankäytöstä ja rakentamisesta syntyvät ylijäämämaat ja eriasteisesti pilaantuneet
maa-ainekset, rakennus- ja purkujätteet sekä tuhkat. Osa kierrätyspuiston alueesta varataan kiinteän polttoaineen välivarastointialueeksi ja
hyödyntämiskelvottomien.
Hankkeen vaikutuksia kalastoon ja kalastukseen on tarkoitus arvioida
olemassa olevan aineiston perusteella. Lähtöaineistoissa ei ole kuitenkaan huomioitu kalastoa käytännössä lainkaan. Lähtöaineistoihin tulee
lisätä vähintään Luonnonvarakeskuksen ylläpitämä koekalastusrekisteri,
tai kalaston lähtötila lähivaikutusalueella täytyy selvittää muulla tavoin.
Esimerkiksi VE 1 lähivaikutusalueella Vähäjoessa esiintyy erittäin uhanalainen alkuperäinen taimenkanta. Taimenkannan keskeinen lisääntymisalue sekä emokalojen talvehtimisalue sijaitsevat Vähäjoessa hankkeen mahdollisten pintavesivaikutusten vaikutusalueella. Porvoonjoen
ohella myös Koskenkylänjoen vesistössä on hankealueella (VE 3) taimenpopulaatioita, joiden eteen on tehty runsaasti mm. elinympäristökunnostuksia ja -seurantaa.
Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousyksikkö alueellisena kalatalousviranomaisena muistuttaa, että hankkeella on vaikutuksia alueen
kalakantoihin, ja vaateliaana lajina, erityisesti taimeneen. Taimen on
luokiteltu erittäin uhanalaiseksi, Pohjois-Suomen sisävesikantoja lukuun
ottamatta, joten sen lähtötilanteen ja mahdollisten vaikutusten arviointiin
tulee panostaa selvästi suunniteltua enemmän.

Jorma Kirjavainen
Johtava kalatalousasiantuntija

Ilkka Vesikko
Kalastusbiologi

Järvi-Suomen (Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja
Pohjois-Karjala) kalataloustehtävät hoidetaan 1.1.2015 alkaen Pohjois-Savon ELY-keskuksessa
POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS/Kalatalousyksikkö
Puh. 0295 025 000
Hämeenlinnan toimipaikka
Lahden toimipaikka
Sähköposti
www.ely-keskus.fi
Birger Jaarlin katu 15
Kirkkokatu 12
kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi
13100 HÄMEENLINNA
PL 29, 15141 LAHTI
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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1. Päijät-Hämeen Liitto lausuntopyyntö
2. Hämeen ELY-keskus lausuntopyyntö
PUOLUSTUSVOIMIEN LAUSUNTO ASIAAN LAHDEN SEUDUN KIERRÄTYSKESKUKSEN
YVA-HANKE SEKÄ OAS, LAUSUNTOPYYNTÖ HAMELY/1330/2018
Puolustusvoimilta on pyydetty lausuntoa (viiteasiakirjat 1 ja 2)
suunnitteilla olevasta Lahden seudun Kierrätyskeskuksesta. Hämeen
ELY-keskus on pyytänyt lausuntoa hankkeen YVA-prosessiin liittyen ja
Päijät-Hämeen Liitto hankkeen vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelman luonnoksesta.
Puolustusvoimat antaa lausunnon kumpaankin lausuntopyyntöön tällä
asiakirjalla.
Puolustusvoimilla ei ole lisättävää ympäristövaikutusten
arviointiohjelmaan tai osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.
Puolustusvoimat pyytää huomioimaan seuraavat näkökulmat
jatkosuunnittelussa:
Mikäli hankkeen toteutusvaihtoehdoksi valitaan vaihtoehto 3, on
huomioitava seuraavat seikat.


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



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



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

1LOGR pyytää osapuolia pitämään puolustusvoimat tietoisena
hankkeen etenemisestä, kirjaamo.1logr@mil.fi
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Hämeen ELY-keskus
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Lausuntopyyntö 22.1.2019, HAMELY/1330/2018

Lausunto Lahden seudun kierrätyspuiston YVA-ohjelmasta
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy kumppaneineen suunnittelee uuden
seudullisen jätteenkäsittelyalueen perustamista toiminta-alueelleen.
Suunnitellun Lahden seudun kierrätyspuiston toimintaan sisältyy
jätemateriaalien vastaanotto ja käsittely, kierrätys sekä uusioraakaaineiden ja tuotteiden valmistus.
Kierrätyspuiston sijaintipaikaksi on ehdolla neljä aluetta, joista kolme
sijaitsee Orimattilassa ja yksi Hollolassa. Ympäristövaikutusten
arviointimenettelyssä tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämisen
(VE0) lisäksi seuraavia vaihtoehtoja:
- VE1: Hanke toteutetaan Hollolan Kehätien alueella.
- VE2: Hanke toteutetaan Orimattilan Marjasuon alueella.
- VE3: Hanke toteutetaan Orimattilan Matomäen alueella.
- VE4: Hanke toteutetaan Orimattilan Loukkaanmäen alueella.
Hankkeeseen liittyy olennaisesti samassa yhteydessä tehtävä
vaihemaakuntakaavatyö.
Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue esittää
lausuntonaan seuraavaa:
Jätteenkäsittelyalueen ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee arvioida
aiheutuvan liikenteen määrä, luonne ja mahdolliset reitit kunkin
hankevaihtoehdon vaikutusalueella.
Alueelle saapuvat ja sieltä lähtevät kuljetukset lisäävät erityisesti raskaan
liikenteen määrää kierrätyspuiston vaikutusalueella. Liikenneyhteyksiä ja
niiden toimivuutta, sujuvuutta ja turvallisuutta tulee tarkastella jatkuvan
raskaan liikenteen näkökulmasta. Tarkastelussa tulee huomioida
ajoneuvokokojen mahdollinen kasvu. Myös tieverkon mahdollisia
parantamistarpeita on syytä arvioida sekä yleisesti raskaan liikenteen
lähtökohdista että nykyistä suurempia kuljetuksia ajatellen.
YVA-ohjelmassa on arvioitu, että kierrätyspuiston toiminnoista aiheutuu
raskasta liikennettä arkipäivisin noin 300 ajoneuvoa vuorokaudessa. YVAselostuksessa on hyvä avata, mihin tämä arvio perustuu. Hankealueelle
saapuvien ja sieltä lähtevien kuljetusten jakautumista liikenneverkolla sekä
vaarallisten aineiden kuljetusten osuutta raskaasta liikenteestä on myös
UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
0295 021 000
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vielä syytä tarkentaa. Toiminnan vaiheistamisen, kasvun ja laajenemisen
mahdollisuuksia ja niistä aiheutuvia vaikutuksia liikennemääriin olisi myös
hyvä pohtia.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huomioon kierrätyspuiston
luonne työpaikka- ja palvelualueena. Siksi kunkin toteuttamisvaihtoehdon
kohdalla on syytä arvioida alueen saavutettavuutta kaikkien kulkutapojen –
myös kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen – näkökulmasta. Eri
kulkutapojen synnyttämiä liikenteellisiä vaikutuksia ja tiestöön kohdistuvia
mahdollisia parantamistarpeita tulee myös arvioida.
Hankkeen YVA-ohjelmassa on oletusarvoisesti todettu, että rataverkkoa
pitkin ei tehdä jätekuljetuksia. Jätteiden kuljetus rautateitse olisi kuitenkin
tulevaisuuden mahdollisuutena hyvä ottaa huomioon.
VE2 Orimattilan Marjasuon alueen yhteyteen maakuntakaavassakin
esitetty uusi tieyhteystarve ei Uudenmaan ELY-keskuksen näkemyksen
mukaan perustu maantieverkolliseen tarpeeseen, eikä tieyhteyden
suunnittelu tule etenemään valtion toimesta perustienpidon rahoituksen
puitteissa.
Liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa tulee hyödyntää maaliskuussa
2019 valmistuvaa Päijät-Hämeen liikennemallin päivitystä.

Toiminnansuunnittelija
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