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1

Tiivistelmä
Päijät-Hämeen Jätehuollon Lahden seudun kierrätyspuiston ympäristövaikutusten
arvioinnin havainnollistamisessa esitetään eri vaihtoehtojen näkyvyyksiä ja visualisoidaan
mahdolliset näkymäalueet havainnekuvissa. Havainnollistamisen pohjana käytettiin
näkyvyysanalyysia, jonka perusteella tehtiin alueelle maastokäynti. Maastokäynnin jälkeen
laadittiin havainnekuvia lähi- (2kpl/kohde) ja kaukomaisemakuvasta (2kpl/kohde).
Havainnollistamisen perusteella suurin kokonaisvaikutus maisemaan on Loukkaanmäen
sekä Marjasuon kierrätyspuistovaihtoehdolla, ja pienimmän kokonaisvaikutuksen
maisemaan aiheuttaa Matomäen alue. Muistettava kuitenkin on, että tulevaisuudessa
kasojen näkyvyyteen vaikuttavat myös kaikki muut mahdolliset muutokset laajemmassa
maisemakuvassa.
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Johdanto
Päijät-Hämeen Jätehuollon Lahden seudun kierrätyspuiston ympäristövaikutusten
arvioinnin havainnollistamisessa analysoidaan neljän eri kierrätyspuiston vaihtoehtoisten
sijaintien vaikutusta maisemakuvaan. Havainnollistamisessa esitetään eri vaihtoehtojen
näkyvyyksiä
ja
visualisoidaan
mahdolliset
näkymäalueet
havainnekuvissa.
Havainnekuvien perusteella voidaan edelleen analysoida kunkin kierrätyspuiston sijainnin
merkitystä suhteessa alueen maisemaan ja päivittäisiin näkymiin.

3

Menetelmäkuvaukset
Havainnollistamista varten tehtiin QGIS-ohjelmalla näkyvyysanalyysi, joka kertoi, mille
alueille kohdepisteet eli loppusijoituskasat ovat nähtävissä. Analyysissä huomioitiin
maaston korkeusvaihtelut käyttäen maanpinnan korkeutta kuvaavaa mallia. Kyseinen
näkyvyysanalyysi huomioi myös metsät ja niiden tuoman näköesteen sekä maapallon
pyöreyden. Metsäaineistona käytettiin Luken puustoaineistoa ja näkyvyysalueet
muodostettiin silmän korkeudelta noin 1,6 metriä.
Näkyvyysanalyysin laatimisen jälkeen valittiin sen avulla potentiaaliset kuvauspaikat, joista
käytiin ottamassa maastokäynnillä valokuvia alueesta. Tämän jälkeen laadittiin
kohdekohtaisia havainnekuvia kaksi kappaletta lähimaisemakuvasta sekä kaksi kappaletta
kaukomaisemakuvasta.
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Kuvauspaikkojen valinta ja näkyvyys
Havainnollistamista varten valittiin kuvauspaikoiksi näkyvyysanalyysin perusteella kohteita,
joissa kasojen huiput tulisivat mahdollisesti näkymään. Näkyvyysanalyysissa nämä paikat
on merkitty punaisella. Paikat pyrittiin valitsemaan myös sillä perusteella, että kyseisissä
kohteissa liikkuu ihmisiä. Näkyvyysanalyysin lähtökohtana on mahdollinen tilanne 30
vuoden kuluttua, jos kasat saavuttavat enimmäiskorkeutensa. Analyysin maastoa varten
on
käytetty
Maanmittauslaitoksen
korkeusmallia
ja
Luonnonvarakeskuksen
metsävarakarttaa vuoden 2015 puuston keskipituuksista, jolloin on saatu
näkyvyysanalyysia varten metsänpeite. Näkyvyysanalyysissa huomioitiin myös
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hankealueelta pois kaadettava puusto. Jokaisesta vaihtoehdosta esitettiin kaksi
kaukokuvaa ja kaksi lähikuvaa havainnollistamista varten. Kuvauspaikat on merkitty
näkyvyysanalyysiin mustilla ympyröillä.

Kehätien näkyvyysanalyysin mukaan parhain näkyvyys alueelle olisi Hollolan
kuntakeskuksen suunnasta sekä Pirttiharjun alueelta. Lähikuvia varten mahdollisia
näkyvyysalueita ei puolestaan ollut kovinkaan montaa sellaisilla alueilla, joista olisi ihmisten
säännöllistä liikkumista.
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Loukkaanmäen näkyvyysanalyysin mukaan mahdollisia kuvauspaikkoja ei ollut
lähtökohtaisestikaan kovin paljoa. Parhain näkyvyysalue oli Lahdenväylältä, jonka varrella
kuitenkin itse kuvaaminen ja tulevaisuudessa mahdollinen kasojen havainnoiminen on
haastavaa.
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Marjasuon osalta suurin näkyvyys on Vanhan Helsingintien varrelta, joten kuvauspaikkojen
valinta painottui myös sen varteen. Useampi muualle sijoittuva näkyvyysalue analyysissa
ei ole julkisten teiden varrella, joten valokuvaaminen kyseisillä alueilla ei ollut mahdollista.
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Eräs Matomäen suurimmista näkyvyysalueista analyysin mukaan on Uudenkylän alueella,
ja myös kierrätyspuiston lähialueella on useampi mahdollinen näkymapaikka. Osa
mahdollisista näkymistä sijoittui myös liikkumisen kannalta vaikeille alueille.
Lopulliset kuvauspaikat valittiin maastossa ehdotusten perusteella. Suurin osa
kuvauspaikkaehdotuksista pysyi samana, mutta osassa kohteissa paikkoja jouduttiin
vaihtamaan, koska näkyvyys ehdotetusta paikasta kierrätyspuistoon ei ollut mahdollinen.
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5

Kehätie

Lopulliset kuvauspaikat Kehätien ympäristössä noudattivat suhteellisen hyvin ehdotettuja
kuvauspaikkoja. Lopulliset kuvauspaikat ovat merkitty karttaan keltaisilla pisteillä, kun taas
kasat ovat sinisiä pisteitä.
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Lopulliset kuvauspaikat ja huiput esitetty kuvassa valkoisella. Puuston keskipituuden tiedot
on saatu Luonnonvarakeskuksen sivuilta. Huomioitavaa kuitenkin on, että hankealueella
kaadetaan puustoa.

8(25)
HAVAINNOLLISTAMINEN
2019-12-5

5.1

Kehätie 1

Hollolan kuntakeskuksen suunnasta ei löytynyt kuvauspaikkaa, minne asti mahdolliset
kasan huiput näkyisivät, vaikka näin näkyvyysanalyysin mukaan pitäisi olla.

5.2

Kehätie 2

Pirttiharjulta kasan huippuja näkyy pieninä pisteinä vasemmalla horisontissa.
9(25)
HAVAINNOLLISTAMINEN
2019-12-5

5.3

Kehätie 3

Ensimmäisessä lähikuvassa huiput näkyvät hieman puuston takana. Kuvauspaikkaa
jouduttiin myös vaihtamaan ehdotetusta.

5.4

Kehätie 4

10(25)
HAVAINNOLLISTAMINEN
2019-12-5

Toisessa lähikuvassa huiput ovat hyvin nähtävissä metsän latvuston takaa, mutta
kuvauspaikka ei ollut kovinkaan julkisella alueella vaan enemmän pihaan johtavan tien
varrella.

6

Loukkaanmäki
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Loukkaanmäen kierrätyspuiston kohdalla toista kaukokuvauspaikkaa (nro 2.) jouduttiin
siirtämään huomattavasti lähemmäs ehdotetusta. Myös ensimmäinen lähikuvauspaikka
(nro 3.) on käytännössä suunnittelualueen sisäpuolella, mutta alkuperäisestä
ehdotuspaikasta ei olisi ollut näkymää kierrätyspuistoon. Lopulliset kuvauspaikat ovat
merkitty karttaan keltaisilla pisteillä, kun taas kasat ovat sinisiä pisteitä.

12(25)
HAVAINNOLLISTAMINEN
2019-12-5

Lopulliset kuvauspaikat ja huiput esitetty kuvassa valkoisella. Puuston keskipituuden tiedot
on saatu Luonnonvarakeskuksen sivuilta. Huomioitavaa kuitenkin on, että hankealueella
kaadetaan puustoa.

6.1

Loukkaanmäki 1

Lahdenväylän varrella korkein huippu on näkyvissä puuston takaa. Sopivan kuvauspaikan
löytäminen vilkkaasti liikennöidyn Lahdenväylän varrelta oli haasteellista.
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6.2

Loukkaanmäki 2

Luhtikyläntien varrelta otetussa kuvassa korkein huippu siintää horisontissa.

6.3

Loukkaanmäki 3

Kierrätyspuiston hankealueella olevalla raivausalueella korkein huippu on selkeästi
näkyvissä. kyseessä kuitenkin on hankealueen sisäpuolinen kuvauspaikka, jolloin
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suojavyöhykkeellä oleva puusto todennäköisesti estäisi näkymän hankealueelle julkisilta
alueilta. Kuvauspaikkaa jouduttiin vaihtamaan ehdotetusta.

6.4

Loukkaanmäki 4

Toisessa lähikuvassa korkein huippu näkyy selkeästi Lahdenväylän toisella puolella.

15(25)
HAVAINNOLLISTAMINEN
2019-12-5

7

Marjasuo

Marjasuon kuvauspaikat pysyivät suurimmilta osin ennallaan, vain toista
kaukokuvauspaikkaa (nro 2.) jouduttiin etsimään lähempää kierrätyspuistoa. Lopulliset
kuvauspaikat ovat merkitty karttaan keltaisilla pisteillä, kun taas kasat ovat sinisiä pisteitä.
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Lopulliset kuvauspaikat ja huiput esitetty kuvassa valkoisella. Puuston keskipituuden tiedot
on saatu Luonnonvarakeskuksen sivuilta. Huomioitavaa kuitenkin on, että hankealueella
kaadetaan puustoa.
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7.1

Marjasuo 1

Vanhan Helsingintien ja Luhtikyläntien risteyksessä kasojen huiput ovat näkyvissä kaukana
metsänreunan takana.

7.2

Marjasuo 2

Toinen kaukokuvauspaikka jouduttiin siirtämään ehdotettua kuvauspaikkaa lähemmäs,
sillä ehdotetulta kuvauspaikalta ei olut näkymää kierrätyspuiston alueelle. Huiput ovat
näkyvissä metsän latvuston yläpuolella.
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7.3

Marjasuo 3

Vanhan Helsingintien varrella otetussa lähikuvassa huiput ovat hyvin näkyvissä
metsänreunan yläpuolella.

7.4

Marjasuo 4

Tuuliharjan huoltoaseman pihasta otetussa kuvassa kasa siintää hieman puiden välistä
Lahdenväylän toisella puolella.
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8

Matomäki

Matomäen kuvauspaikat noudattivat hyvin ehdotettuja kuvauspaikkoja. Lopulliset
kuvauspaikat ovat merkitty karttaan keltaisilla pisteillä, kun taas kasat ovat sinisiä pisteitä.
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Lopulliset kuvauspaikat ja huiput esitetty kuvassa valkoisella. Puuston keskipituuden tiedot
on saatu Luonnonvarakeskuksen sivuilta. Huomioitavaa kuitenkin on, että hankealueella
kaadetaan puustoa.
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8.1

Matomäki 1

Vaikka näkyvyysanalyysin mukaan kierrätyspuistojen huippujen olisi pitänyt näkyä hyvin
Uudenkylän suuntaan, ei maastossa löytynyt kuitenkaan kuvauspaikkaa, johon huiput
olisivat näkyneet.

8.2

Matomäki 2

Kuivannon Maamiesseuran talon takaa otetussa kuvassa korkein huippu on näkyvissä
puuston takaa.
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8.3

Matomäki 3

Kierrätyspuiston huiput ovat nähtävissä Selkosaarentiellä Kuivannon Sora Oy:n alueella
otetussa kuvassa. Kyseinen alue on hankealueen laajentumisalue, jolloin
suojavyöhykkeillä oleva puusto todennäköisesti peittäisi näkymiä julkisilta alueilta.
Kyseinen kuvauspaikka on myös soranottoalue, jolloin kasojen merkitys maiseman
kannalta on vähäinen.
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8.4

Matomäki 4

Lappustentien varrella huiput ovat nähtävissä puiden latvuston takaa.

9

Tulokset ja johtopäätökset
Arvioitaessa eri vaihtoehtojen vaikutusta maisemakuvaan, on huomioitava esimerkiksi
havainnoimispaikan olemassa oleva maisemallinen arvo, kuinka kauan maisemaa tulee
ohi kulkiessa havainnoitua sekä kuinka paljon kasojen näkyvyys vaikuttaa tähän
kokemukseen.
Kehätien kasojen näkyvyys kaukomaisemassa ei ollut kovinkaan suuri. Pirttiharjulta
avautuvassa maisemassa kasojen huiput siintävät pieninä pisteinä horisontissa, joten
niiden vaikutus maisemaan ei ole suuri, mutta toisaalta kyseinen näkymä on monen alueen
asukkaan jokapäiväinen näkymä. Toisessa lähikuvassa huiput myös näkyvät hyvin, mutta
kyseinen kuvauspaikka ei ollut juuri liikennöidyn alueen varrella, vaan vaikuttaisi lähinnä
pienen alueen asukkaisiin.
Loukkaanmäen kasojen huiput olivat hyvin nähtävissä Lahdenväylän varrelta, mikä
aiheuttaa selkeän muutoksen maisemakuvaan. On kuitenkin otettava huomioon, että
Lahdenväylää pitkin matkatessa nopeus on suuri, jolloin kasatkaan eivät ole näkyvissä
ajallisesti pitkään maisemahaittana. Alueelta oli mahdollista löytää myös kuvauspaikka
pienen peltoaukeaman laidalta kohti Lahdenväylää, mutta kyseinen reitti oli harvakseltaan
liikennöityä.
Marjasuon kierrätyspuiston kasat olivat nähtävillä useammasta kuvauspaikasta, mutta
niiden maisemallinen vaikutus jäi kovin pieneksi. Kasat tulivat näkyviin hetkellisesti
siintävinä, mutta maiseman muotojen vuoksi ne myös peittyivät matkattaessa pitkin
Helsingintietä, jonka varrella suurin osa kuvauspaikoista oli. Marjasuon kierrätyspuisto
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sijoittuu kuitenkin Hennan osayleiskaava-alueelle, ja sillä tulee olemaan suuria vaikutuksia
maisemallisesti alueelle suunniteltuihin ajoväyliin, jotka kulkevat kierrätyspuiston lävitse.
Matomäen vaikutus kaukomaisemaan jäi vähäiseksi. Lähempää hankealuetta kasat olivat
nähtävissä selkeämmin, mutta toisaalta toinen lähialuekuva oli käytännössä jo osa
hankealuetta eikä sillä lähtökohtaisestikaan ollut maisemallisia arvoja. Lappustentien
varrelta löytynyt toinen lähialueen kuvauspaikka oli myös syrjässä suurimmilta
kulkureiteiltä.
Näiden havainnointien perusteella suurin kokonaisvaikutus maisemaan on Loukkaanmäen
sekä Marjasuon kierrätyspuistovaihtoehdoilla. Toisaalta Loukkaanmäen alueella
maiseman arvot eivät lähtökohtaisesti ole kovinkaan suuret eikä maiseman muutoksen
havainnointiaika jää pitkäksi sillä näkymät sijoittuvat Lahdenväylän varteen. Marjasuon
alueella kokonaisvaikutukset maisemaan eivät nykyhetkellä ole kovinkaan suuret, mutta
alueelle rakennettavien ajoväylien vuoksi tulee sen vaikutus tulevaisuudessa olevan
maisemallisesti huomattava. Pienimmän kokonaisvaikutuksen maisemaan näiden
havainnollistamiskuvien perusteella puolestaan aiheuttaa nykyhetkellä Matomäen alue.
Vaikka alueella on lähimaisemassa jonkin verran vaikutuksia, ei lähimaisemasta löytynyt
kovinkaan monta havainnointipaikkaa ja nämä havainnointipaikat olivat harvakseltaan
liikennöityjä alueita.
Näkyvyysanalyysin ja havainnollistamiskuvien tuloksia tarkastellessa on kuitenkin hyvä
muistaa, että tulevaisuudessa kasojen näkyvyyteen vaikuttavat myös kaikki muut
mahdolliset muutokset laajemmassa maisemakuvassa.
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