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Asia: Lausunto kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavaehdotuksen kaava-

selostukseen  

 

 

Kartanon omakotiyhdistys vastustaa edelleen kierrätyspuiston sijoittamista Aikkalaan. 
 

 

Kartanon omakotiyhdistyksen tavoitteena on edistää Kartanon omakotialueella asuvien omakoti- ja 

pienkiinteistöjen omistajien tai haltijoiden ja heidän perheen jäsentensä yhteistoimintaa ja alueellista 

yhteenkuuluvuuden tunnetta. Yhdistys voi myös edesauttaa jäsenistönsä etuja olemalla yhteydessä 

päätöksentekijöihin sekä viranomaisiin esim. kaavoitus-, ympäristönsuojelu- ja katujen kunnossa-

pitoasioissa. Toimintaa ohjaa vuosikokouksessa tehty toimintasuunnitelma. Yhdistyksen toiminta 

kattaa Kartanon alueen ja Perhoslehdon itäosan. 
 

Kartanon omakotiyhdistys vastustaa edelleen Kehätie-kierrätyspuiston, kaikkine uusine rajauksineen, 

sijaintipaikkaa. Kehätie -kohde on aivan liian lähellä asutusta. Hollolalaiset eivät halua yötä päivää jyrräävää 

rekkaliikennettä kotinurkilleen.  

 

Vaihemaakuntakaavassa on unohdettu kokonaan Salpakankaan 12000 asukasta. 

Kehätie-kohteen aiheuttamia sosiaalisia vaikutuksia ei käsitellä maakunta-

kaavassa ollenkaan. 
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Tiivistelmä 

 Vaihemaakuntakaavassa on unohdettu kokonaan Salpakankaan 12000 asukasta. Kehätie-kohteen aiheut-

tamia sosiaalisia vaikutuksia ei käsitellä kaavassa ollenkaan. 

 Vaihemaakuntakaava on tylsää luettavaa. Kiertotalous -sana esiintyy yli 120 kertaa 47-sivuisessa doku-

mentissa. Päinvastoin maakuntakaavassa 2014 ja Hollolan strategisessa yleiskaavassa 2017 (yleiskaava) 

kiertotalous -sanaa ei käytetty, koska hollolalaiset haluttiin pitää tietämättöminä kiertotalouteen liittyvistä 

luonnonvaralogistiikan kohdealueista (llk). 

 Luvun 2 Maakuntakaavan eteneminen, vuorovaikutus ja tiedottaminen kuvaus on täysin vastoin tosi-

tapahtumia. Siinä ei mainita Nastolan kierrätyspuistohankkeen kaatumista rajuun asukasvastustukseen. Niinpä 

etsittiin uusia kohteita, joissa ei ollut asukasvastustusta. Aikkalan llk2 -alue oli poliitikkojen tarkoitukseen 

sopiva. Sillä ei ollut asukasvastustusta, koska hollolalaiset eivät tienneet koko hankkeesta, ja rakennettava 

Lahden eteläinen kehätie ratkaisi logistiikan. 

 Kaavaehdotuksessa ei ole mainintaa Hollolan kunnan ja Päijät-Hämeen liiton (liitto) kaava- ja paikan-

nimiharhautuksin tehdyistä Aikkalan llk2 -alueen maakuntakaavoituksesta eikä Hollolan yleiskaavan kierrä-

tyspuistovarauksesta, joka tehtiin vastoin maakäyttö- ja rakennuslakia. Aikkalan llk2-alue oli maakunta-

kaavaehdotuksessa jo 15.4.2015, mutta yleiskaavan ehdotusvaiheeseen se vietiin vasta 9.1.2017 eri nimellä. 

Liitto ei Hollolan yleiskaavalausunnoissaan mainitse kiertotaloutta, kierrätyspuistoa, jätteenkäsittelyä eikä 

Aikkalan llk2-aluetta. Liitto ei vaatinut Hollola käyttämään kaava-asiakirjoista Aikkala-nimeä, vaan salli 

Hollolan käyttää kaikissa kaava-asiakirjoissaan eri paikannimeä. Liitto ei samaan aikaan sallinut Nastolan 

Montari- kohteen nimen vaihtamista Kirkonkyläksi. 

 Aikkalan kohde sai maakuntakaavaan ja yleiskaavaan halutut merkinnät ilman muistutuksia ja valituksia. 

Sillä ei ollut asukasvastustusta, koska kukaan ei tiennyt siitä mitään. Liitto ei maakuntakaavaa koskevissa 

Seutu4:n artikkeleissaan maininnut kiertotaloutta, kierrätystä, jätteenkäsittelyä, lkk -alueita eikä kierrätys-

puistoa. 

 Keväällä 2017 liitto järjesti sijaintipaikkaselvityksen sellaiseksi, että Hollolan kehätie -kohde tuli ykkö-

seksi. 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. Ne veivät Hollolan kohteen kauemmaksi asutuksesta. Selvityksessä 

asukkaiden määrä laskettiin kahden kilometrin säteellä kohteesta olevien asuin- ja lomarakennusten määränä. 

Tämä ei kuvaa todellista tilannetta. Se syrji kehätie -kohdetta. YVA-menetelmässä asutus laskettiin kohteesta 

kolmen kilometrin säteen sisällä asuvien ihmisten määränä. Näin kehätie -kohteen asukasmäärä, 7291, oli 

suurin. Sijaintipaikkaselvityksessä oli selvää taktikointia, jotta Hollolan kehätie saatiin ykköseksi. 

 Syksyn 2017 sijaintipaikkaselvityksen vuorovaikutus syrji räikeästi hollolalaisia. Ensimmäisestä asukas-

tilaisuudesta eikä asukaskyselystä kuulutettu Hollolan Sanomissa. Liitto koordinoi lehdistöä tarkasti. Sijainti-

paikkaselvityksen julkistuksessa Seutu4 kirjoitti sisällöltään erilaiset artikkelit eri lehdissä. Nastolassa ja 

Orimattilassa, jossa kierrätyspuisto tunnettiin yli 2,5 vuoden ajalta, uutisoitiin neljän palstan ja sijainti-

paikkojen kuvan kanssa, Hollolassa, jossa ei tiedetty kierrätyspuistosta/kaatopaikasta mitään, yhden palstan 

kuvattomalla artikkelilla. Liitto puhuu vuorovaikutuksesta muunneltua totuutta Eduskunnan oikeusasiamiehen 

kansliaan (EOAK) tekemässään selvityksessä. 

 Asian selvitessä hollolalaisille avattiin kierrätyspuiston sijaintipaikkaa vastustava adressi. Kehätie-

kohteelle salassa tehdyn varauksen tullessa esiin Hollola kiisti kierrätyspuiston asiantuntija -sivuillaan ja 

Seutu4-lehdessä tehneensä sitä. Kunnan mukaan Aikkalan maanvastaanottoalue on maakuntakaavan 2014 

llk2-alue. Väitteensä tueksi kunta laati EOAK:aan menneeseen selvitykseen oman oikeasta maakunta-

kaavakartasta poikkeavan maakuntakaavaotteen.  

 Liitto myöntää, ettei sijaintipaikkaselvitystä sido mitkään lait ja asetukset. Niin ikään selvityksen yhdelle 

kohteelle, kehätielle, on tehty kierrätyspuistovaraus Hollolan yleiskaavaan vastoin maankäyttö- ja rakennus-

lakia. On kummallista kuinka YVA-menetelmän yhteysviranomainen, ELY-keskus, voi todeta, että sijainti-

paikkaselvitys täyttää YVA- lain 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 ottanut. 

 Luvun 3 Kehätien miinuksissa mainitaan Sosiaaliset vaikutukset korostuvat, mutta sitä ei mainita kehätie- 

kohteen vaikutuksissa (luku 4). 

 Kuten edeltä voi todeta vaihemaakuntakaavan esityö on tehty lainvastaisesti. Tämän takia prosessi on 

keskeytettävä välittömästi veronmaksajien rahojen säästämiseksi. 
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1. Kommentit lukuun 2 
 

1.1. Kierrätyspuistohankkeen taustaa 
 Vuonna 2010 aloitettuun Päijät-Hämeen maakuntakaavaan oli tarkoitus sisällyttää myös jätteenkäsittely-

alueita. 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. Lahden seudun kierrätyspuistohankkeen tapahtumat on esitetty 

Kuvassa 1 aikajanalla vuosina 2014 - 2020. 

 Hollolan kunnan (kunta) Aikkala, joka sijaitsee noin kilometrin lounaaseen Salpakankaan 12000 asuk-

kaan asutuskeskuksesta, on yksi llk -alue. Hollola kertoi maakuntakaavaehdotusten lausunnoissaan vuosina 

2015 ja 2016 sillä olevan Aikkalan llk -alueen. 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 asioita. 

 

Aikkalan llk2 -alue on asetettu maakuntakaavan 2014 ehdotukseen 13.4.2015 (PHL, 2015, s. 81). Hollolan 

kunta on maakuntakaavalausunnoissaan 22.6.2015 ja 18.4.2016 kertonut sillä olevan Aikkalan llk2 alueen 

maakuntakaavassa (teksti alla).  
 

 

”LUONNONVARALOGISTIIKAN KOHDEALUE, llk  
 

Merkinnällä osoitetaan alueet, joita voidaan kehittää luonnonvarojen, kuten energiapuun, maa-

ainesten ja kierrätysmateriaalien, kuljetuksiin, lajitteluun, varastointiin, kierrätykseen ja jalostuk-

seen liittyvää toimintaa varten.  
 

Hollolassa on kaksi luonnonvaralogistiikan aluetta, Aikkalan ja Korkeamäen –Tuohijärvenkallion 

alueet”. 

 

 Hollola aloitti strategisen yleiskaavan (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-arvioin-

ti, mutta hanke kaatui kovaan asukasvastustukseen. Nastolan kunta pyrki kesällä 2015 muuttamaan maakunta-

kaavaehdotuksen 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. 

https://paijat-hame.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a8160fa6c2714255bac8c07807256585
http://www.e-pages.dk/hollolan/141/
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Kuva 1. Lahden seudun kierrätyspuistohankkeen tapahtumat aikajananalla. 

Aika

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
l l l l l l l

Olavi Uusitalo 

19.8.2020

Ehdotus 

17.1-17.2
Llk-alueet

9.1.

1.8.-2.9. 

muistutukset

llk-alueet

14.11.

Tieto Nastolaan: 

uusi paikka haussa

Hyv. 

2.12.

Aikkalan

llk2

Julkistus

Sito 29.8.

2. Kehätie #1 

29.5.

Sito

Yleiskaavan

päivitys

Vaihemaakuntakaava: 4 kohdetta

4. Vuorovaikutus

Ei lainsäädäntöä

4.9.-1.11.: 

Kehätie #1

1. Salassa; 

ei valituksia:

”Puhdas” kohde

M
aa

k
u

n
ta

k
aa

v
a

Kaatopaikka-

alueiden alku-

kartoitus 2012

Nastolan

osayleiskaava

YVA Nastola

Nastolan 

vastustus-

adressit

6. EOAK:n vakiintunut käytäntö: 

Ei tutki, kun tehdään 

uudelleenkaavoitus

3. Siton ohjausryhmä:

ei kuulu julkisuuslain piiriin?

Hyv.

3.4.

Varaus

Kehätie

Liiton neljä ”tyhjää” lausuntoa

OAS

27.8. Luonnos 

14.10-14.11

Rakenne-

malli 

6.6.

Eteläinen kehätie 

4.4.

Maak.hallitus

lausunto YVA

7.3.

Ramboll

22.8.

YVA-menettely: 4 kohdetta

5. Sito; Ei lainsäädäntöä,

silti YVA:an

Päätelmä

29.4.

Ladec 16.5.

Kehätie #1

Maakuntahallitus 

8.6. Kehätie #1

7 llk -aluetta

13.4.

Hollolan

lausunnot 

Aikkalan llk2

4.5.-12.6. 

muistutukset

llk-alueet

Kantelu 

EOAK 

5.3/21.6.
H

o
ll

o
la

n
 y

le
is

k
aa

v
a

K
ie

rr
ät

y
sp

u
is

to

Hollola 

kiistää

varauksen 

10.8..

Hollolan 

vastustus-

adressit
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Vaihemaakuntakaava (s. 21) ei kerro asukasvastustuksesta vaan vääristelee tosiasioita  

 

#YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toiminut Hämeen ELY-keskus piti aluevaihtoehtoja 

ympäristövaikutustensa puolesta toteutettavina Kirviän laajennusaluetta lukuun ottamatta. Kierrä-

tyspuistohanke herätti erittäin vilkasta keskustelua asukkaiden keskuudessa. Nastolan YVA-

Menettelyn 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. Asukas-

vastustusta voi mitata alueen kaavoituksessa (maakunta- ja yleiskaava) saadulla muistutus- ja valitusmäärillä. 

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 -hankkeen piti pysyä ”puhtaana” vastustuksesta maakuntakaavassa 2014 ja Hollo-

lan 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 nymyinen 

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).  
 

 Liitto ja Seutu4 ei 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/, s. 4) kiertotaloutta, kierrätystä, jätteen-

käsittelyä, llk- eli kaatopaikka-alueita eikä Aikkalan llk2-aluetta, vaikka ne olivat uusia ja mittavia asioita 

maakuntakaavassa ja vaikka lehti tiesi niiden olemassaolon. Kesän 2016 (6. & 13.7., 10. & 17.8. http://www.e-

pages.dk/hollolan/187/, http://www.e-pages.dk/orimattilan/188/, http://www.e-pages.dk/paijat/192/, http://www.e-

pages.dk/nastola/193/ Hollolan Sanomien artikkeli oli sivulla 21, kun muiden lehtien artikkelit olivat sivulla 3) 

Seutu4 -lehtien artikkeleissa lausunnolle tulevasta/olevasta (1.8. - 2.9.) maakuntakaavasta 2014 aluesuun-

nittelupäällikkö Riitta Väänänen toteaa:  
 

”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 llk - eli kaatopaikka-alueita, 

kierrätyspuistoa, kierrätystä, jätteenkäsittelyä eikä kiertotaloutta. Hollolan Sanomien artikkelin kartta koski 

Salpakankaan koillispuolella olevaa Hälvälää, eli lounaispuolella oleva Aikkalan llk2 -alue ei näkynyt siinä.  

https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/02/Lahden-kaupunki-kierr%C3%A4tyspuisto-21-10-2016.pdf
http://www.e-pages.dk/hollolan/123/
http://www.e-pages.dk/hollolan/135/
http://www.e-pages.dk/hollolan/158/
http://www.e-pages.dk/hollolan/158/
http://www.e-pages.dk/hollolan/161/
http://www.e-pages.dk/hollolan/187/
http://www.e-pages.dk/hollolan/187/
http://www.e-pages.dk/orimattilan/188/
http://www.e-pages.dk/paijat/192/
http://www.e-pages.dk/nastola/193/
http://www.e-pages.dk/nastola/193/
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 ESS ja Seutu4 uutisoivat aktiivisesti Nastolan kierrätyspuisto/kaatopaikka-asiasta jo tammikuusta 2015 

lähtien (Liite 1). 

 Syksyllä hankkeen vetovastuu siirtyi liittoon silloiselle erityisasiantuntijalle, väyläviraston ylitarkastajalle 

Tapio Ojaselle. 

 Salailun ja tiedonpuutteen takia maakuntakaavaehdotuksiin ei tullut vuosina 2015 ja 2016 Aikkalan llk2 

–alueesta muistutuksia toisin kuin muiden kuntien llk -alueista. Marraskuussa 2016 liitto/Ojanen ilmoitti 

kahdeksalle nastolalaiselle muistutuksen tehneelle (ja jopa 1500 adressin allekirjoittaneelle) (P-H maakunta-

valtuusto, 2016, sivut 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 sijaintipaikka selvitykseen 

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).  

 

Vaihemaakuntakaavassa ei mainita ollenkaan Kehätie -kohteelle Aikkalan llk2-alueelle 

tehtyä kierrätyspuistovarausta, vaikka varaus todetaan kahdessa liiton virallisessa asia-

kirjassa, sijaintipaikkaselvityksessä (Sito, 2017c) ja sijaintipaikkaselvityksen ohjaus-

ryhmän 1. kokouksen muistiossa (Sito, 2017a, 19.6.2017). 
 

”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 
 

 ”Kohde 9  2017 hyväksytyssä strategisessa yleiskaavassa on varauduttu kohteeseen.” 

 

 

1.3. Kuinka varaus tehtiin vastoin maakäyttö ja rakennuslakia 
 

Syksy 2016 yleiskaavan 2017 luonnosvaihe ja maakuntakaavan 2014 hyväksyminen 

 

 Luonnosvaiheen asiakirjoissa ei mainita Aikkalaa, llk2 -aluetta, kierrätyspuistoa, jätteenkäsittelyä eikä 

kierrätystä (Kuva 3).  

 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 -alueet kuvataan:  
 

”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. Hollolasta ei tullut valituksia. Nastolasta tuli.  

https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/02/Sijaintipaikkaselvitys_8_12_2017.pdf
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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 alueen teollisuus- ja työ-

paikka-alue (ylempi harmaa ja raitainen); esillä 17.1-17.2.2017;

Aikkalan llk2 –alueen eri paikannimet.

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 osoitettu maakuntakaavan mukaisina alueina.

Niistä Riihimäentien varrella kehätien eteläpuolella sijaitseva luonnonvara-

logistiikkaalue sijaitsee osana pääkaavakartan elinkeinotoimintojen aluetta.”

Kaavaselostus (s. 18) ja Pääkartta (Riihimäentien varren…):

”Logistiikka-alueille voidaan sijo ittaa seudullisesti tärkeitä ja ympäristövaiku-

tuksiltaan merkittäviä luonnonvara- tai muun logistiikan tai jätteen käsittelyn tai

kierrätyksen alueita.”

Maakuntakaava:

Aikkalan llk2 –alue
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 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 liitoon 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. 

 

Yleiskaavan 2017 ehdotusvaihe 

Kunta asetti llk-alueet, tosin Aikkalan alueen eri nimellä, yleiskaavan ehdotusvaiheeseen 9.1.2017 vasta sen 

jälkeen, kun maakuntakaavan valitusaika oli ohi. Koska kuntalaiset eivät tienneet mitään asiasta, muistutuksia 

ehdotusvaiheeseen ei tullut.  

 Yleiskaavan kaavaselostuksen (kohta 1.1.4 Kaavaehdotus, s. 6) merkittävissä muutoksissa ei mainita llk 

-alueita, Aikkalan llk2-aluetta, kiertotaloutta, kierrätystä, jätteenkäsittelyä, kierrätyspuistoa eikä kierrätys-

puistovarausta. https://www.hollola.fi/library/files/5873574ec91058ce39000035/kaaStratyk_ehd_sel.pdf 

 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. Yleiskaava prosessi kesti neljä vuotta, 

mutta vasta ehdotusvaiheeseen 14.12.2016 Hollola teki paikannimiharhautuksin kaatopaikkavarauksen (Kuva 

3). Ehdotusvaiheessa ei ollut asukastilaisuutta kuten kaavoituksen aikaisemmissa rakennemalli- ja luonnos-

vaiheissa oli. 

 Rakennemallivaiheen asukastyöpajassa 6.6.2016 ei puhuttu sanaakaan Aikkalan llk2-alueesta eikä kier-

rätyspuistosta, kun asukkaat suunnittelivat niiden alueelle asutusta. Keväällä 2016 Lahden eteläisen kehätien 

saama rahoitus (Aikkalan liikenneyhteydet paranevat), Nastolan kierrätyspuistohankkeen kariutuminen asu-

kasvastustukseen ja Aikkalan llk2 -alueen tuntemattomuus (ei asukasvastustusta) nostivat alueen merkitystä. 

Kunta antoi pian sen jälkeen Okeroisen -kohteen ja osin Aikkalan llk2 aluetta Lahden seudun kierrätyspuisto-

hankkeen 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 paikan-

nimi (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 
 

•  

https://www.hollola.fi/library/files/5873574ec91058ce39000035/kaaStratyk_ehd_sel.pdf
https://www.hollola.fi/library/files/58ca57f1c9105892dc00a65b/kaaStratyk_hyvk_s_laus_muistut.pdf
https://www.hollola.fi/library/files/5d08862cc910584f30000170/kaastratyk_lainv_m__r.pdf
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Teemakartalla 5 Ympäristövaikutuksia aiheuttavat toiminnot Aikkalan llk2 -alue näkyy, mutta se ilman nimeä 

ja alueen kuvausta. https://www.hollola.fi/library/files/5d088756c910584f300001dc/kaastratyk_lainv_teema5_ymp.pdf 

 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 osa-

na 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. 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 taitavin 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.  

 

Varaus tehtiin vastoin maankäyttö- ja rakennuslakia (132/1999), jonka tavoitteiksi vaihemaakuntakaava (s. 8) 

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” 
 

 

Suhmuroinnin kokonaisuus hahmottuu 
 

Aikkala -hanke oli kaavoituksen jälkeen asutusvastustuksesta ”puhdas kohde”: Kuvan 1 kohta 1. Salassa; ei 

valituksia ”Puhdas kohde”. Syksyllä 2016 päädyttiin kaavoituksen ulkopuoliseen sijaintipaikkaselvitykseen 

(= Sito), koska se voitiin Sito (2017a) mukaan räätälöidä Hollolan kehätien 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 

ei tarvinnut noudattaa YVA menettelyn tai kaavoituksen vaatimia vuorovaikutussäännöksiä (4. 

Vuorovaikutus Ei lainsäädäntöä 4.9.-1.11.: Kehätie #1).  
 

 

1.4. Sijaintipaikkaselvitys ja sen vuorovaikutus 
 Liitto tilasi keväällä 2017 kierrätyspuiston sijoituspaikkaselvityksen vuorovaikutussuunnitelmineen. 

Selvityksen tuloksen, kehätie on ykkönen, näki ohjausryhmän 1. kokouksen (29.5.2017) muistiosta (Sito, 

https://www.hollola.fi/library/files/5d088756c910584f300001dc/kaastratyk_lainv_teema5_ymp.pdf
https://www.hollola.fi/library/files/5873574ec91058ce39000035/kaaStratyk_ehd_sel.pdf
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2017a). Aluksi on poimintoja sijaintipaikkaselvityksestä sekä 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 kuvattiin kohteittain, ilman yhteenvetotaulukkoa, kilometrin ja kahden kilometrin päässä 

olevien asuin- ja lomarakennuksien lukumäärällä. Koska asuinrakennusten kokoja ei kerrottu, niiden luku-

määrä ei kuvaa 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 

2017, molemmat ilman asukasvastustusta. Kaikki kaava-asiat myös vaikuttivat sijaintipaikkaselvityk-

sessä kehätie -vaihtoehdon 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.” 

 

 Maakunnan kansalaisten hyväksynnän saa asettamalla asukkaat äänestämään asukaskyselyssä toisen kun-

nan kohdetta. 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, äänestys tulos on 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 kunnan maankäyttö-

päällikkö Katariina Tuloisela harhautti kuntalaisia (Hollolan Sanomat = HS, 24.5.2017 http://www.e-

pages.dk/hollolan/233/, s.4). 
 

http://www.e-pages.dk/nastola/231/
http://www.e-pages.dk/hollolan/233/
http://www.e-pages.dk/hollolan/233/
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”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 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 tulevat asukaskyselyn 

määrityksistä). Erot myönnetään myös sijaintipaikkaselvityksessä. 
 

”Näkemysten runsauteen vaikuttavat esimerkiksi selvitystyötä edeltävät vaiheet ja se, että joillain 

alueella sidosryhmät ovat pidempään jatkuneen prosessin vuoksi aktiviisempia kuin muilla alueilla.” 

(Sito Sijaintipaikkaselvitys 8.12.2017 s. 2) 
 https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/02/Sijaintipaikkaselvitys_8_12_2017.pdf  

 

 

Taulukko 1. Asukaskyselyn asukasaktiivisuuden ja tietämyksen tasoerot nastolalaiset/muut vs. hollolalaiset; kesä/2017 
 

 

 
 

 

Sijaintipaikkaselvityksen julkistus 
 

 Julkistus antaa ensimmäiset tiedot kierrätyspuistosta hollolalaisille. ESS (24.8.2017, Liite 3 s. 1) otsikoi 

ensimmäisen sijaintipaikkaselvitystä käsittelevän uutisointinsa: ”Kierrätyspuistolle 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.” 
 

 

 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 
 

https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/02/Sijaintipaikkaselvitys_8_12_2017.pdf


 12 

Artikkelissa kaikilla muilla kohteilla paitsi Aikkala/Okeroinen/kehätiellä 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. Kuvassa 4 ovat vain Nastolan Montarin ja 

Kirviän kohteet eivätkä kaikki kohteet. Artikkelissa ei mainita kaatopaikkaa eikä jätteenkäsittelyä, jotta 

kierrätyspuisto -sanalla harhautus toimii. Artikkeli oli täysin suunnattu asukaskyselyn termein 

nastolalaisille ja muille, MUTTEI HOLLOLAISILLE.  

 
  

 
 

Kuva 4. 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 kohdealueiden kuvan kanssa. (Kuva 5). 

Hollolan Sanomissa 30.8.2017, s. 2 oli yhden palstan kuvaton 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. 

Kohdealueiden kuvaa (Kuva 5) ei ollut. (http://www.e-pages.dk/hollolan/247/) . 

 ESS uutisoi 18.1.2015 kierrätyspuistoasian Nastolassa otsikolla: ”4 000 asukkaan taajaman viereen 

suunnitellaan kierrätyspuistoa – vai kaatopaikkaa?” ja Nastola-lehti 21.1.2015: ”Huhmarmäkeen puuhataan 

kierrätyspuistoa/ Uudenkylän taajaman kupeeseen kaavaillaan kierrätyspuistoa” (Liite 1, sivut 1 ja 2). ESS 

kirjoituksen 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 haluttu tulos. Ennen asukaskyselyä (2.-15.10.2017) yksikään hollolainen yksityis-

henkilö 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 3, 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. 

http://www.e-pages.dk/nastola/247/
http://www.e-pages.dk/orimattilan/247/
http://www.e-pages.dk/hollolan/247/
https://i.media.fi/incoming/img2394638/3kmi78/alternates/FREE_960/1741174.png
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Kuva 5. Kartassa näkyvät kymmenen kierrätyspuiston paikaksi selvitettävää aluetta (Nastola-

lehti ja Orimattialan Aluelehti, 30.8, mutta ei Hollolan Sanomat, 30.8. ja 6.9.) 

 

 

Päijät-Hämeen liitto (liitto) puhuu vastoin totuutta samasta asiasta sekä vaihemaakuntakaavan 

vastineessaan (6.4.2020, s. 28) että selvityksessään Suomen valtion ylimmälle laillisuusvalvojalle, 

eduskunnan oikeusasiamiehen kanslialle (EOAK) (17.12.2018. ss. 2-3) 

 

1. Kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaava  

Valmisteluvaiheen palautteiden yhteenveto ja vastineet 31.3.2020 Maakuntahallitus 6.4.2020 
(https://paijat-hame.fi/wp-

content/uploads/2020/04/20200406_ph_vaihemaakuntakaava2020_valmisteluv_palaute_vastineet.pdf, s. 28) 

 

”Sijaintipaikkaselvityksen vuorovaikutuksessa ja läpinäkyvyydessä toivottavaa. Vuorovaikutus ei ole 

ollut tasapuolinen, on syrjitty Hollolalaisia. Mielipide 14, 16” 

 

”Palaute koskee vaihemaakuntakaavan taustaselvitystä, ei varsinaista kaava-aineistoa. Taustaselvi-

tyksen aikana järjestettiin mediatilaisuus sekä kaksi kaikille avointa asukastilaisuutta 4.9.2017 Lahdes-

sa ja 1.11.2017 Hollolassa. Ilmoitukset yleisötilaisuuksista julkaistiin liiton toimesta maakunnan 

lehdissä (Etelä-Suomen Sanomat, Uusi Lahti, Orimattilan Sanomat ja Seutuneloset) 30.8.–2.9.2017 

kunkin lehden ilmestymispäivän mukaan.” 

 

2. 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 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 6a). Hollolan 1.11.2017 tilaisuudesta (kuva 6b) ilmoitettiin Seutu4 -

https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/04/20200406_ph_vaihemaakuntakaava2020_valmisteluv_palaute_vastineet.pdf
https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/04/20200406_ph_vaihemaakuntakaava2020_valmisteluv_palaute_vastineet.pdf
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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. Em. paikkansapitämättömän tiedon lisäksi 

liitto ei mainitse palautteessaan (6.4.2020) sijaintipaikkaselvityksen asukaskyselyä (2.-15.10.2017), josta 

Hollolan Sanomissa ei kuulutettu lainkaan. Kaikki edellä kerrottu vaikutti siihen että, kehätie -kohde oli 

asukaskyselyn ykkönen. 

 

 
 

 a) kuulutus / asukastilaisuus Lahti / 4.9.2017  b) kuulutus / asukastilaisuus Hollola / 1.11.2017 

 

Kuva 6 a) Kuulutus ESS, Uusi Lahti ja Orimattilan Sanomissa lehdissä, muttei Seutu4:ssä (ei Hollolassa!). 

.  a) Kuulutus ESS, Uusi Lahti ja Orimattilan Sanomissa lehdissä, Seutu4 / 1.11.2017 

 

 

 ”Hollola ”lähtökohtaisesti myönteinen” kierrätyspuistolle” otsikoi HS 6.9. artikkelissaan kierrätys-

puistosta. PHJ:n Antti Leiskallio syyllisti hollolalaiset: ”Jos halutaan, että Lahden seutu on jatkossakin 

hyvin profiloitunut 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 suhtau-

dutaan lähtökohtaisesti myönteisesti. – ”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. Kohdealueiden kuvaa (Kuva 5) ei ollut. (http://www.e-pages.dk/hollolan/247/) 

 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 3 sivut 3-4) nosti esiin Kehätie-vaihtoehdon 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.  

 

 

http://www.e-pages.dk/hollolan/247/
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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 7). (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 Taulukon 1 sisältöä. Kierrätyspuistohankkeen kanssa 

painineet nastolalaiset ja muut olivat paljon aktiivisempia kuin hankkeesta ”tietämättömät” hollolalaiset.  

 

 
 

Kuva 7. Karttakysely: Mikä on mielestäsi soveltuvin sijainti kierrätyspuistolle: Nastolassa, Hollolassa ja 

muualla asuvat. 
 

Asukaskysely ja siitä tehty esittelyvideo  

https://www.youtube.com/watch?v=gcwbdga8i-k&t=2s 

 ovat täysin puolueellisesti toteutettu poliittisiin tarkoituksiin. 
 

Vaihemaakuntakaavassa (s. 22) todetaan:  
 

”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. 
 

”Kehätien varsi” -nimeä käytettiin sijaintipaikkaselvityksen julkistuksessa, jotta hollolalaiset eivät saisi 

käsitystä, missä kierrätyspuisto on (Lahden eteläistä kehätietä ei edes ollut) ja muut kuin hollolalaiset osaisivat 

äänestää asukaskyselyssä hyvien liikenneyhteyksien kohteen ykköseksi. Aikkala-nimi olisi heti kertonut 

kaikille hollolalaisille aiotun kierrätyspuiston sijainnin. 
 

Sijaintipaikkaselvitys tehtiin vastoin sekä maankäyttö- ja rakennuslakia että ympäristön vaikutus-

ten lakia ja asetusta. 

 
Kierrätyspuistoon varautuminen Hollolan yleiskaavassa tulee julki  
 

 Siton raportista (Sito, 2017c, 8.12.2017) selvisi Hollolan yleiskaavaan salassa tehty kierrätyspuistovaraus 

maakuntakaavan 2014 Aikkalan llk2-alueelle. Katso myös oikaisuvaatimus 2 
 

”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  

https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/02/Lahden_seudun_kierr%C3%A4tyspuisto_karttakysely_yhteenveto.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gcwbdga8i-k&t=2s
https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/02/Sijaintipaikkaselvitys_8_12_2017.pdf
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Hollolan 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. 

Lisänimiä on tullut adressin luovuttamisen jälkeen 390.  

 

 

1.5. Hollola kunta kiistää varauksenteon yleiskaavaan 
 

Kesään 2018 mennessä Hollolan kunta ja Päijät-Hämeen liitto olivat panostaneet Kehätie-kierrätyspuisto-

kohteeseen: 

 

 - Nostavan logistiikka-alueen kituessa Hollola saisi jotain toimintaa (kaatopaikka) haluamaansa Lahden 

eteläisen kehätien Nostavan liittymään. 

 - Hollola, Lahti ja liitto olivat saaneet taitavilla kaava- ja paikannimiharhautuksilla Aikkalan lk2 -aleen 

maakuntakaavaan ilman muistutuksia ja valtiuksia.  

 - Hollola oli saanut liiton avustuksella taitavin kaava- ja paikannimiharhautuksin kaatopaikkavarauksen 

Aikkalan llk2-alueella ja siten osin myös varauksen aiotulle Kehätie -kohteeseen ilman muistutuksia ja 

valituksia 

 - Kehätie – kohde oli asukasvastustuksesta vapaa eli sitä mitä maakuntahallituksen lahden poliitikot 

halusivat (P-H maakuntahallitus, 2016a) 

 - Kehätie -kohde oli saatu sijaintipaikkaselvityksessä (Sito. 2017c) ja asukaskyselyssä 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 päättäneet aloittaa Lahden seudun kierrätyspuistoa 

käsittelevän vaihemaakuntakaavan teon.   

 - Hollolan kunta oli hakenut keväällä (hakemus jätetty aluehallintovirastoon Hämeenlinnaan 30.4) kunnan-

johtaja Päivi Rahkoselle korkeata kunniamerkkiä (Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki, myönnetty 

joulukuussa 2018; ESS 5.12.2108 https://www.ess.fi/uutiset/paijathame/art2503648). Kunnanjohtaja Rahkonen on 

muun muassa kh:n esittelijänä vastuussa yleiskaavan (hyv. 3.4.2017) kaavaratkaisuista. Hakemukset 

siirtyivät 1.8. Ritarikuntien arviointiin.  

 

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) epäämälä hollolalaisilta vuorovaikutusmahdollisuuden. 

 Uusitalo pitää saada, ellei hiljaiseksi, niin ainakin kunnolla maalitetuksi maakunnan ammatti- ja luotta-

mushenkilö (poliitikko)- ja viranhaltijapiireissä sekä muissa kunnan sidosryhmissä.  

 Kunta laati vastineen 10.8.2018 kunnan verkkosivuston Lahden seudun kierrätyspuisto -asiantuntija-

sivuille (Kuva 8) 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 silmiä ärsyttävästi sumennetut Uusitalon 

mielipidekirjoitukset ovat luettavissa Liitteestä 2. Kunta ja kh:n pj jakoivat tietoa vastineesta omilla Twitter- 

ja Facebook -tileillään.  

 
 

 

https://www.ess.fi/uutiset/paijathame/art2503648
https://www.hollola.fi/library/files/5b6d7d64c9105849210006c5/Hollolan_kunta_vastaa_Lukijan_mielipiteeseen_hein_kuu2018.pdf
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Kuva 8. Hollolan kunta / kierrätyspuiston asiantuntijasivut (8.10.2018) / Vastine alhaalla oikealla. 



18 
 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

 

1.6. Hollola varauksenteon kieltämisen perusteet / vastine 10.8.2020 
 

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 kuvattiin, myös kuinka Hollola vei kierrätyspuistovaruksen 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.” 
 

 Lauseet eivät pidä paikkansa. Professori Uusitalo ei mainitse kirjoituksissaan Aikkalan maan-

vastaanottoaluetta, koska se ei ole hänen kirjoituksissaan tarkastelemissa hyväksytyissä kaavoissa 

(maakuntakaava 2014 ja yleiskaava 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).  

 Hollolan kunta teki kierrätyspuistovarauksen yleiskaavaan vastoin Maankäyttö- ja rakennuslakia liiton 

avustuksella taitavin kaava- ja paikannimiharhautuksin. Kehätie-kohde sai sijaintipaikkaselvityksessä 

lisäpisteitä laittomasti tehdystä kaavoituksesta. 

 Kieltonsa tueksi EOAK:lle 3.12.2018 lähettämäänsä Uusitalo kantelua koskevaan selvitykseen Hollolan 

kh lisäsi oman virallisesta maakuntakaavasta poikkeavan maakuntakaavaotteen (kuva 9), jonka 

oikeellisuudesta liitto ei suostunut antamaan lausuntoa.  

 

http://www.e-pages.dk/hollolan/296/
http://www.e-pages.dk/hollolan/296/
http://www.e-pages.dk/hollolan/297/
http://www.e-pages.dk/hollolan/297/
http://www.e-pages.dk/hollolan/302/
http://www.e-pages.dk/hollolan/302/
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Kuva 9. Hollolan EOAK:n selvityksen maakuntakaavaote (Liite_1_a,_kierrätyspuistorajaus_eri_kartoilla) 
 

 

Samat perusteet tosituvat professori Uusitalon oikaisuvaatimuksen käsittelyssä kunnanhallituksessa 

14.1.2019 ja YVA tilaisuudessa 3.6.2019. Lisäksi 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 maanvastaanottopaik-

kaan; 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 tarkoi-

tukseen ilman laajempaa selvitystä ei olisi ollut mahdollista maakuntakaavaan. Kunnan strate-

gisen 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 käyn-

nistynyt 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.” 
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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 

Uusitalolle. 

 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 kanteluni johdosta EAOK:an antamassaan 

selvitykseen liittää oman maakuntakaavaotteen (Kuva 9). Maakuntakaavan 2014 kartta löytyy linkistä 
https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/02/maka2014_kartta_1000x1300_20190514.pdf 
 Nyt ollaan Kuvan 1 kohdassa 6. EOAK:n vakiintunut käytäntö: ei tutki, kun tehdään uudelleen-

kaavoitus. 

 

 

1.7. Aikkala/kehätie kohde mukaan YVA-menettelyyn 
 

Keväällä 2018 YVA -menettely alkoi. Siihen otettiin mukaan Siton selvityksen neljä eniten pisteitä saanutta 

kohdetta sekä 0-vaihtoehto. Huhtikuussa 2019 YVA:n yhteysviranomainen, Hämeen ELY-keskus ilmoitti, että 

Siton sijaintipaikkaselvitys (Sito, 2017c) on YVA-lain mukainen (alleviivaus lisätty), 
 

”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 

 

Professori Uusitalo teki 5.3./21.6.2018 kantelun EOAK:an Hollolan kunnan ja liiton toiminnasta kierrätys-

puistohankkeessa. Liitto toteaa vuorovaikutuksesta/tiedottamisesta Uusitalo kantelun johdosta EOAK:an anta-

massaan selvityksessä (PHL, 2018)(alleviivaus lisätty):  
 

”Sito Oy:n selvityksellä ja siihen kytketyllä vuorovaikutuksella ja tiedottamisella pyrittiin avoi-

muuteen jo pohjatyövaiheessa ennen uuden YVA-menettelyn ja uuden maakuntakaavan käynnistä-

mistä. Sito Oy:n selvitys, karttakysely ja esittelyvideot ovat yksi lisä tulevia kaava- ja YVA-tarpeita 

varten. Ne eivät missään tapauksessa riitä tulevien ratkaisujen pohjaksi. Tiedottamisesta ei tässä 

vaiheessa ole vastaavaa säädöspohjaa kuin YVA-menettelyn ja maakuntakaavan laatimisen osalta 

säädellään.”  
 

Hämeen ELY-keskuksen mukaan sijaintipaikkaselvityksessä on toimittu YVA -lain (252/2017) ja Valtioneu-

voston YVA -asetuksen (277/2017) mukaisesti. Liiton mukaan ainakaan sijaintipaikkaselvityksen tiedottamis-

ta ja vuorovaikutusta (tämä vastaa YVA-lainsäädännön kuulemista) ei tehty YVA- lainsäädännön eikä Maan-

käyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Tässä on ristiriita. Kuvan 1 kohta 5. Sito; Ei lainsäädäntöä, silti 

YVA:in 

 

Ote professori Uusitalon YVA-lausunnoista koskien Hollolan strategista yleiskaava a2017 

Samaan kuvaan (Kuva 10) Riihimäentien varren teollisuus- ja työpaikka-alue (pinta-ala tarkiste-

taan), Aikkalan llk2 -alue ja VE1. Koko Aikkalan llk2 -alueelle on tehty kaatopaikka eli jätteen-

käsittely- ja kierrätysvaraus, 78 ha. Kierrätyspuiston alueelle siitä osuus 35 ha (tarkistetaan) ja se 

on kierrätyspuiston varauksen koko. Kaikki merkataan kuvaan. Lisäksi otetaan PrintScreen Pääkar-

tasta 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.  

 

https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/02/maka2014_kartta_1000x1300_20190514.pdf
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BF974514D-DEAF-4941-AD7C-AC77BCC181E9%7D/145179


21 
 

 
 

Kuva 10. Hollolan strateginen yleiskaava ja VE1 (Pohjakartta Sweco) 

  
Edellä todettiin, että Aikkalan llk2-alueelle tehtiin varaus maakäyttö ja 

rakennuslain vastaisesti. 
 

 

Kuinka on mahdollista, että YVA-yhteysviranomainen, Hämeen ELY-keskus, on hyväksynyt 

Aikkala/kehätie-kohteen YVA-menettelyyn?  
https://www.ymparisto.fi/fi-

FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/PaijatHameen_Jatehuolto_Oyn_Lahden_seudun_

kierratyspuisto_Hollola_Orimattila 

 

Professori Uusitalo on kolme kertaa yrittänyt turhaan saada lisättyä Hollolan yleiskaavan kierrätyspuisto-

varauksen YVA-aineistoon ja vaihemaakuntakaavaan (mielipide 16, https://paijat-hame.fi/wp-

content/uploads/2020/04/MAKA20_luonnos_mielipiteet_1-69-26.pdf, ss. 47-48). YVA-vastaava Päijät-Hämeen jätehuolto 

(PHJ) ei kuitenkaan ole sitä YVA-ohjelmaan eikä selostukseen ottanut. 

 

 

1.8. Yhteenveto 
 

Kiertotalous ja siihen liittyvä kierrätyspuisto ovat olleet Lahdelle ja liitolle 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, ”Lahti lähtee Brysseliin lobbaamaan 

kiertotaloutta - ohjelmassa myös käynti Naton päämajassa” ESS 26.1.2016 https://www.ess.fi/paikalliset/300240) 
Kuitenkin liitto ei mainitse niitä tai ei 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 

Aikkalan llk2

-alue (78ha)

Riihimäentien varren 

teollisuus ja työ-

paikka-alue (300 ha)

Varaus kierrätys-

puistolle 35 ha

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/PaijatHameen_Jatehuolto_Oyn_Lahden_seudun_kierratyspuisto_Hollola_Orimattila
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/PaijatHameen_Jatehuolto_Oyn_Lahden_seudun_kierratyspuisto_Hollola_Orimattila
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/PaijatHameen_Jatehuolto_Oyn_Lahden_seudun_kierratyspuisto_Hollola_Orimattila
https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/04/MAKA20_luonnos_mielipiteet_1-69-26.pdf
https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/04/MAKA20_luonnos_mielipiteet_1-69-26.pdf
https://www.ess.fi/paikalliset/248583
https://www.ess.fi/paikalliset/242220
https://www.ess.fi/paikalliset/300240
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asiat jätteenkäsittelyä lukuun ottamatta eivät ole Hollolan yleiskaavassakaan, vaikka kaavassa varauduttiin 

kierrätyspuistoon. Tiedottaessaan medialle maakuntakaavasta liitto jätti kiertotalouteen liittyvät asiat koko-

naan 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.  
 Näin liitto ja Hollolan kunta saivat halutut kaavamerkinnät ensin maakuntakaavaan 2014 ja sitten 

yleiskaavaan 2017 muistutuksitta ja valituksitta. 

 Kaavoituksen ulkopuolella tehty sijaintipaikkaselvitys oli Lahdelle, liitolle ja Hollolalle oiva väline pitää 

hollolalaiset pimennossa. Rambollin esikartoitukseen (22.8.2016) valituista kymmenestä kohteesta viisi 

sijaitsee Lahden Nastolassa, kolme Orimattilassa ja kaksi Hollolassa. Samat kohteet sopivat myös Siton 

selvitykseen, koska näin tulevassa asukaskyselyssä mahdolliset hollolalaisäänet hajautuvat usealle kohteelle. 

Lisäksi ”Okeroinen” -kohde oli saanut uuden 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 7, s. 15).  

 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 materiaalihä-

viöt on minimoitu. Kiertotalouden perusytimenä on varmistaa jätehuoltoa edeltävien vaiheiden mer-

kitystä 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. Kierrätyspuiston 

oikea merkitys (=kaatopaikka) ei ollut eikä annettu hollolalaisten tiedossa/tietoon ennen karttakyselyä. 

Sijaintipaikkaselvityksen julkistuksessa (24.8.2017) ESS käyttää nastolalaisille hyvin tuttua kuvaa (Kuva 4, 

s.12) eikä kohdealueiden kuvaa (Kuva 5, s.13). 

 Liitto ja Hollola kertoivat sijaintipaikka selvityksen 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 pj. (ESS 3.11.2017) 

 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” 
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 Hämeen ELY-keskus ottaa YVA-menettelyyn mukaan Hollolan Aikkala/kehätie -kohteen, jolle on tehty 

maakäyttö ja rakennuslakien vastaisesti varaus Hollolan strategiseen yleiskaavaan ja jota on käsitelty sijainti-

paikkaselvityksessä YVA- lain ja -asetuksen vastaisesti. YVA -vastaava mainitsematta kierrätyspuisto-

varauksen. 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. 

 

1.9. Luku 2.4. 
 

Vaihemaakuntakaavan kaavaselostus (s. 25)  

 

Mielipiteissä palaute ei kohdistunut suoraan OAS:n sisältöön, vaan kaikkiin neljään vaihtoehtoiseen sijainti-

paikkaan kohdistui vastustusta jo ennen luonnosvaiheen nähtäville laittamista. Kunkin alueen hylkäämistä 

perusteltiin esimerkiksi luonto- ja virkistyskäyttöarvoilla, vesistövaikutuksilla ja erilaisilla maisema, melu- 

ym. haittavaikutuksilla. 

 

Professori Uusitalo kohdisti mielipiteensä kappaleessa 1.7. kerrottuun kehätie -kohteen mukaan ottamiseen 

YVA-menettelyyn, vaikka Hollolan yleiskaavaan tehty kehätie-kohteen kierrätyspuistovaraus ja sijainti-

paikkaselvityksen vuorovaikutus olivat YVA -lain vastaisia. Yllä olevassa kaavaselostuksen listauksessa ei 

mainita toimijoiden (Hollolan kunta ja Päijät-Hämeen liitto) lainvastaista toimintaa, jolla alueen hylkäämistä 

perusteltiin. Kaikki suhmurointi piilotetaan esimerkiksi -sanan taakse. 

 

 

2. Kommentit lukuun 4  
 

Luku 3 Vertailu (s. 36)  

 

VE 1 KEHÄTIE 

 

+  Yhdyskuntarakenteen ja liikenteen vaikutusten kannalta paras VE 

+  Lähellä Lahden keskustaajamaa 

+  Logistiikan ja sijainnin kannalta paras VE 

+  Liiketoiminnallinen toteutettavuus paras VE 

+  Synergiaetujen mahdollisuus (Nostavan logistiikkakeskus) 

+  Teollisuusraidevaraus Nostavassa 

+  Uusi tielinja ja ulkopuolinen vesihuoltolinja palvelevat muuta yhdyskuntarakennetta 

+  Vahvistaa Kehätien ja uuden tielinjauksen solmukohtaa 

+  Teknisen huollon kannalta paras VE 

+  Tulvasuojelun kannalta paras VE 

+  Ilmastovaikutukset vähäisimmät 

+  Liitettävissä kaukolämpöön 

  

- Viheryhteydet turvattava 

- Maakunnallisesti merkittävän puron säilyminen turvattava (purotaimen) 

- Muinaisjäännökset huomioitava rajauksessa 

- Kallein alueen rakentamiskustannusten kannalta 

- Sosiaaliset vaikutukset korostuvat 

 

Vertailussa on edelleen kuollut Nostavan logistiikkakeskus (Synergiaetujen mahdollisuus). Samalla asialla 

ratsastettiin myös sijaintipaikkaselvityksessä (Katso sivu 8) 
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Tiivistelmä 

”Luvussa 4 kuvataan kaavaratkaisun perusteet ja sisältö valitun alueen, Kehätien osalta. Alueen sijaintiin ja 

rajaukseen ovat erityisesti vaikuttaneet yhdyskuntarakenne, liikenne ja sen vaikutukset, ilmastovaikutukset, 

ekologiset yhteydet, taimenen suojelu, muinaisjäännökset ja elinkeinotoimintojen kehittymismahdollisuudet. 

Kaavamerkinnällä EJk erotetaan uusi jätteenkäsittelyalue aiemmista jätteenkäsittelyyn liittyvistä merkinnöistä 

ja tällä alueella on myös muista jätteenkäsittelyalueista eroava suunnittelumääräys.” 

 

Luvun 3 vertailussa (s. 36) todetaan: ”Sosiaaliset vaikutukset korostuvat”. Vertailussa ei mainita taime-

nia. Tiivistelmän mukaan ”Luvussa 4 kuvataan kaavaratkaisun perusteet ja sisältö valitun alueen, Kehätien 

osalta.” Kuitenkin sekä tiivistelmässä että luvussa 4 ei mainita sosiaalisia vaikutuksia eli ihmisiä, valitsevien 

tuulien yläpuolella asuvat 12000 Salpakankaan asukasta. Tilalle on otettu taimen. Kovin on kummallista.   

 

”KEHÄTIEN KIERTOTALOUTTA PALVELEVA JÄTTEENKÄSITTELYALUE 

 

Kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen sijaintiin ja rajaukseen ovat vaikuttaneet yhdyskuntarakenne, 

liikenne ja sen vaikutukset, ilmastovaikutukset, ekologiset yhteydet, taimenen suojelu, muinaisjäännökset ja 

elinkeinotoimintojen kehittymismahdollisuudet. Alaotsikot ovat: 

 

Yhdyskuntarakenne ja liikenne 

Ekologiset yhteydet 

Historialliset muinaisjäännökset 

Taimenkannan suojelu 

Liikenne ja sen yhteisvaikutukset 

Elinkeinotoimintojen kehittämisedellytykset 

Kaavamerkintä ja suunnittelumääräys 

 

Korostuvia sosiaalisia vaikutuksia ei mainita! 

 

Samassa kohtaa sanotaan:  

”Vaikutusten arvioinnin päätelmässä ei tunnistettu sijaintivaihtoehdoille ehdottomia ympäristöllisiä 

toteuttamisesteitä. Kaikki vaihtoehdot edellyttävät kuitenkin haittojen ehkäisemis- ja lieventämiskeinojen 

suunnittelua ja käyttöönottoa. Joskin kaikki haitat voidaan suunnittelun keinoin ehkäistä.” ss. 35-37. 

 

Perustelluissa päätelmissä (s. 36) todetaan kuitenkin: 

”Hajuselvitysten mukaan toimintojen hajuhaitta rajoittuu hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen. 

Epäsuotuisissa olosuhteissa ja poikkeustilanteissa toiminnasta voi aiheutua,” Epäsuotuisat olosuhteet eli 

voimakkaat vallitsevat tuulet tuovat hajut 12000 asukkaan neniin. Kovin on valikoivaa kaavaselostuksen 

teksti. 

 

 

3. Muita havaintoja 
 

Käsitteissä ei selitetä mikä on kaatopaikka, vaikka sana esiintyy vaihemaakuntakaavassa lukuisia kertoja. 

 

Lähteissä mainitaan: ”Lahden seudun kierrätyspuisto, analysoitujen kohteiden kohdekortit ja arviot. 2017”. 

Miksei itse Siton (8.12.2017) sijaintipaikkaselvitystä ei mainita lähteissä. 
https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/02/Sijaintipaikkaselvitys_8_12_2017.pdf 
Tämä herättää heti kysymyksen vaihemaakuntakaavan kaavaselostuksen avoimuudesta. Kohdekorteissa ja 

arvioissa ei varmaankaan mainita kehätie-kohteen varausta kuten sijaintipaikkaselvityksessä. Haluaako liitto 

piilottaa tarkkaavaiselta lukijalta kehätie -kohteen varauksen? 

 

YVA- laki ja YVA-asetus puuttuvat lähteistä. 

 

 

Kuten edeltä voi todeta vaihemaakuntakaavan esityö on tehty lainvastaisesta. Tämän 

takia prosessi on keskeytettävä välittömästi veronmaksajien rahojen säästämiseksi. 

https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/02/Sijaintipaikkaselvitys_8_12_2017.pdf
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