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

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

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

Selvitys valmistuu tämän vuo-
den aikana. 

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

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

Rappukallio. 
–�Mahdollisista kohteista on teh-

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

Ojasen mukaan asiasta kiin-
nostuneet pääsevät vaikuttamaan 
sijoituspaikan valintaan. 

–�Yleisötilaisuudessa aloitetaan 
asukkaiden kontaktointi. 

10 mahdollista 
sijoituspaikkaa
Kierrätyspuisto: Asukkaat pääsevät 
vaikuttamaan paikan valintaan.
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Mahdollinen tieyhteys

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

normaalihinnoista. 
Ei koske aiemmin 
tehtyjä kauppoja.

Naiselle petostuomio 
ex-puolison 
rahojen viemisestä
Petri Koivisto

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

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

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

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

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

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

HUIJAUS

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

Epäilty ehti nostaa saamastaan 
summasta osan, jolloin hänen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Moottoritien varren vaihtoeh-
doissa kaupunkia mietityttää jät-

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

Lahden yleiskaava-arkkitehti 

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

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

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

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

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

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

Kierrätyspuistoon sijoitettava 
materiaali olisi lähinnä kiviainesta. 

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

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

KUVAT: JUHA PEURALA, JANNE RIIKONEN
GRAFIIKKA: ANSSI HIETAMAA

Lahden seudun kierrätyspuiston
mahdollinen sijoituspaikka
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Orimattila pelkää jätteiden käsittelyn
vaikuttavan haitallisesti Hennan

kehittämiseen.

Markku Meriluoto haluaa säilyttää
Uudenkylän kierrätyspuiston

alueet luonnontilassa.

Yleisötilaisuus

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

LAUSUNTO

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

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

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

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

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

Lahti siirtäisi 
työmarkkinatuen 
maakunnalle

HALLINTO-OIKEUS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vertaillut vaihtoehdot aakkos-
järjestyksessä:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

melko tasainen ja riittävän laaja 

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

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

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

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

GRAFIIKKA: ANSSI HIETAMAA

Lahden seudun kierrätyspuiston
mahdollinen sijoituspaikka

RAPPUKALLIO
• pinta-ala 104 hehtaaria

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

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

ISOVUORI
• pinta-ala
448 hehtaaria

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

Lahden
keskusta

Renkomäki

Salpakangas

Herrala

Luhtikylä

Henna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MATOMÄKI
• pinta-ala on
416 hehtaaria

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

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

RUISSUONKALLIO
• pinta-ala 226 hehtaaria 

Nastola

Orimattila

Uusikylä

Villähde

Ahtiala

Karisto

• Kierrätykseen liittyvän liiketoiminnan 
odotetaan kasvavan Lahden seudulla voimak-
kaasti. Nykyiset jätteenkäsittelyyn ja kierrätyk-
seen tarkoitetut alueet riittävät enää muutaman 
vuoden tarpeisiin. 
• Nastolan kunta käynnisti vuonna 2014 
selvityksen Kirviän ja Montarin kierrätyspuisto-
vaihtoehdoista. Kohteista tehtiin ympäristövaiku-
tusten arviointi. 
• Viime vuonna sijoituspaikkatarkastelua 
päätettiin laajentaa Lahden, Hollolan ja 
Orimattilan alueille. Päijät-Hämeen liiton johdolla 
tehdyssä tarkastelussa löytyi kymmenen 
mahdollista sijoitusvaihtoehtoa, joita arvioidaan 
käynnissä olevassa jatkoselvityksessä. 
• Kierrätyspuiston sijoituspaikasta on käynnissä 
verkkokysely 15. lokakuuta asti. Kyselyn tulokset 
julkistetaan marraskuun alussa. 
• Asiantuntija-arvioiden ja kyselyn yhteenvetoa 
esitellään asukastilaisuudessa Salpakankaan 
koululla 1. marraskuuta kello 17–19. 
• Arvioinnin ja kyselyn pohjalta on tarkoitus valita 
1–3 aluetta, joista tehdään ympäristövaikutusten 
arviointi. Sijoituspaikaksi valittavalle alueelle on 
laadittava kaavasuunnitelmat, joista on 
mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen. 
• Kierrätyspuiston toteutus alkaa vasta vuosien 
päästä.

Leila Mehto

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

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

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

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

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

–�En ole ikinä räpännyt sanaa-
kaan.

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

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

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

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

Tuomarien mielestä Jannika 
otti kappaleen omakseen.

–�Tämä on se kappale, joka jää 

korvamadoksi soimaan tämän 
illan jälkeen, arvioi Veitola.

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

Myös kotikatsomosta tuli kii-
tosta.

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

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

Kiittävän palautteen perus-
teella päivä todellakin kääntyi 
hyväksi.

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

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

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

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

Lahtelainen Mikael Saari kertoo olevansa erittäin otettu siitä, että 

”
Olet Suomen 
ylivoimaisesti 

paras miesartisti.
Vieraileva tuomari Isac Elliot

Nastolan Montarissa kierrätyspuisto tulisi ratsutallin naapuriin.
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