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Asia: Lausunto Hollolan Strateginen yleiskaava 2020, ehdotusvaihe 
 

 

Kartanon omakotiyhdistys vastustaa edelleen kierrätyspuiston sijoittamista Aikkalaan. 

 
Kartanon omakotiyhdistys ry kiittää mahdollisuudesta lausua muistutuksensa Hollolan kunnan strategisen 

yleiskaavan 2020 ehdotusvaiheesta. 

 Kartanon omakotiyhdistyksen tavoitteena on edistää Kartanon omakotialueella asuvien omakoti- ja pien-

kiinteistöjen omistajien tai haltijoiden ja heidän perheenjäsentensä yhteistoimintaa ja alueellista yhteenkuulu-

vuuden tunnetta. Yhdistys voi myös edesauttaa jäsenistönsä etuja olemalla yhteydessä päätöksentekijöihin 

sekä viranomaisiin esim. kaavoitus-, ympäristönsuojelu- ja katujen kunnossapitoasioissa. Toimintaa ohjaa 

vuosikokouksessa tehty toimintasuunnitelma. Yhdistyksen toiminta kattaa Kartanon alueen ja Perhoslehdon 

itäosan. 

 Kartanon omakotiyhdistys vastustaa edelleen kehätie -kierrätyspuiston sijaintipaikkaa. Mitkään uudet 

rajaukset, joita yleiskaavan 2020 kaavaselostuksen selvitysaluetta koskevassa kaavamääräyksessä (s. 45) 

sanotaan, eivät muuta tilannetta. Kehätie -kohde on aivan liian lähellä asutusta. Hollolalaiset eivät halua yötä 

päivää jyräävää rekkaliikennettä kotinurkilleen eikä sitä, että luonnon monimuotoisuuden ydinalue ja 

kulttuuriympäristö tuhotaan. 
 

Lahden seudun kierrätyspuiston valmistelussa on unohdettu kokonaan suun-

nitellun kierrätyspuiston välittömässä läheisyydessä sijaitsevan Salpakankaan 

12000 asukasta. Kehätie -kohteen aiheuttamia sosiaalisia vaikutuksia ei valmis-

telussa ole käsitelty ollenkaan.  
 

Lisäksi valmistelussa kehätie -kohteelle on tehty kaatopaikkavaraus vastoin 

maankäyttö- ja rakennuslakia. Niin ikään sijaintipaikkaselvitys (Sito, 8.12.2017) 

on tehty vastoin maankäyttö- ja rakennuslakia sekä vastoin YVA-lakia ja YVA- 

asetusta. 
 

Vaihemaakuntakaavan ja Hollolan strategisen yleiskaavan päivityksen 2020 

esityöt on tehty lainvastaisesti. Tämän takia prosessi on keskeytettävä heti 

veronmaksajien rahojen säästämiseksi. 
 

Kaava-asiakirjoihin/karttoihin kohdistuvat muistutukset ovat sivulla 41. 
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Tiivistelmä 

 Vaihemaakuntakaavaehdotus ohjaa Hollolan strategista yleiskaavaa 2020 kierrätyspuistohankkeen (selv-

merkintä) osalta. Ehdotuksessa on unohdettu kokonaan Salpakankaan 12000 asukasta. Kehätie -kohteen 

aiheuttamia sosiaalisia vaikutuksia ei käsitellä vaihemaakuntakaavaehdotuksessa ollenkaan. 

 Kiertotalous -sana esiintyy vaihemaakuntakaavan kaavaselostuksessa yli 120 kertaa. Kuitenkaan 

maakuntakaavassa 2014 ja Hollolan strategisessa yleiskaavassa 2017 kiertotalous -sanaa ei käytetty, koska 

hollolalaiset haluttiin pitää tietämättöminä kiertotalouteen liittyvistä luonnonvaralogistiikan kohdealueista 

(llk). 

 Vaihemaakuntakaavassa esitetty Maakuntakaavan eteneminen, vuorovaikutus ja tiedottaminen kuvaus on 

täysin vastoin tositapahtumia. Siinä ei mainita Nastolan kierrätyspuistohankkeen kaatumista rajuun asukas-

vastustukseen. Niinpä etsittiin uusia kohteita, joissa ei ollut asukasvastustusta. Aikkalan llk2-alue oli 

poliitikkojen tarkoitukseen sopiva. Sillä ei ollut asukasvastustusta, koska hollolalaiset pidettiin pimennossa 

koko hankkeesta, ja rakennettava Lahden eteläinen kehätie ratkaisi logistiikan. 

 Kaavaehdotuksissa (vaihemaakuntakaava- ja yleiskaava 2020) ei ole mainintaa Hollolan kunnan ja Päijät-

Hämeen liiton (liitto) kaava- ja paikannimiharhautuksin tehdyistä Aikkalan llk2-alueen maakuntakaa-

voituksesta eikä Hollolan yleiskaavan kierrätyspuistovarauksesta, joka tehtiin vastoin maankäyttö- ja raken-

nuslakia. Liitto ei Hollolan yleiskaavalausunnoissaan mainitse kiertotaloutta, kierrätyspuistoa, jätteen-

käsittelyä eikä Aikkalan llk2-aluetta. Liitto ei vaatinut Hollola käyttämään kaava-asiakirjoissa Aikkala -nimeä, 

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

Nastolan Montari - kohteen nimen vaihtamista Kirkonkyläksi. Nimiharhautusten avulla Aikkalan kohde sai 

maakuntakaavaan ja yleiskaavaan halutut merkinnät ilman muistutuksia ja valituksia.  

 Keväällä 2017 liitto järjesti aloitettavaan vaihemaakuntakaavaan kuuluvan sijaintipaikkaselvityksen 

sellaiseksi, että Hollolan kehätie -kohde tuli ykköseksi. Muun muassa ylimitoitettu pinta-ala (287 ha), kuolleen 

Nostavan logistiikkakeskuksen synergiaedut ja kaavallinen valmius (ja ei asukasvastustusta) toivat lisäpisteitä. 

Montari ja Kirviä otettiin mukaan, jotta saatiin lähellä asutusta olevia kohteita mukaan. Selvityksessä 

asuintalojen määrän (ei asukkaiden lukumäärään) perustuva asukkaiden laskentamenetelmä syrji kehätie -

kohdetta. Sijaintipaikka-selvityksessä oli selvää taktikointia, jotta Hollolan kehätie kohde saatiin ykköseksi. 

 Syksyn 2017 vaihemaakuntakaavatyöhön liittyvä sijaintipaikkaselvityksen vuorovaikutus tehtiin vastoin 

maankäyttö- ja rakennuslakia. Se syrji räikeästi hollolalaisia, esim. ensimmäisestä asukastilaisuudesta eikä 

asukaskyselystä tiedotettu lainkaan hollolalaisia kuuluttamalla asiasta Hollolan Sanomissa. Liitto koordinoi 

lehdistöä tarkasti. Seutu4 uutisoi neljän palstan ja sijaintipaikkojen kartan kanssa Nastolassa ja Orimattilassa, 

jossa kierrätyspuisto tunnettiin yli 2,5 vuoden ajalta, kun taas Hollolassa, jossa ei tiedetty kierrätyspuistosta 

/kaatopaikasta mitään, yhden palstan kartattomalla artikkelilla. 

 Asian selvitessä hollolalaisille avattiin kierrätyspuiston sijaintipaikkaa vastustava adressi. Hollola kiisti 

kierrätyspuisto -sivuillaan ja Seutu4-lehdessä tehneensä kehätie -kohteelle kaatopaikkavarausta. Kunnan 

mukaan Aikkalan maanvastaanottoalue on maakuntakaavan 2014 llk2-alue. Väitteensä tueksi kunta laati 

eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan menneeseen selvitykseen oman, oikeasta maakuntakaavakartasta 

poikkeavan maakuntakaavaotteen.  

 Liitto yhtäältä kertoo sijaintipaikkaselvityksen olleen osa maakuntakaavatyötä, siis maankäyttö- ja 

rakennuslain säädösten sitova ja toisaalta sanoo, ettei sijaintipaikkaselvitystä sido mitkään lait ja asetukset. 

Tässä on selvä ristiriita. Niin ikään selvityksen yhdelle kohteelle, kehätielle, on tehty kierrätyspuistovaraus 

Hollolan yleiskaavaan vastoin maankäyttö- ja rakennuslakia. On outoa, kuinka YVA-menetelmän 

yhteysviranomainen totesi, että sijaintipaikkaselvitys täyttää YVA-lain ja YVA-asetuksen vaatimukset.  

 Hollolan yleiskaavan 2017 kierrätyspuistovaraus on kolme kertaa yritetty turhaan saada lisättyä YVA-

aineistoon ja vaihemaakuntakaavaan. YVA-vastaava Päijät-Hämeen jätehuolto (PHJ) ei kuitenkaan ole sitä 

YVA-ohjelmaan eikä -selostukseen muistutuksista huolimatta ottanut. 

 Kuten edeltä voi todeta, vaihemaakuntakaavan ja Hollolan strategisen yleiskaavan 2020 (kierrätyspuisto-

hankkeen osalta) esityöt on tehty lainvastaisesti. Tämän takia prosessi on keskeytettävä välittömästi 

veronmaksajien rahojen säästämiseksi. 
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1. Hollolan strategisen yleiskaavan 2020 esityö kierrätyspuistohankkeen osalta 
 

Tässä kappaleessa Lahden seudun kierrätyspuistohankkeen tapahtumat vuosina 2014-2010 on esitetty aika-

janalla. Kuvasta voi seurata hankkeen kulkua ja siihen palataan kappaleen edetessä. Aluksi tarkastellaan kierrä-

tyspuistohankkeen taustaa ja alkukartoitusta. Sen jälkeen esitetään maankäyttö- ja rakennuslain vastainen 

kaatopaikkavarauksenteko Hollolan strategiseen yleiskaavaan 2017 kehätie -kohteelle. Seuraavaksi tarkas-

tellaan Siton tekemää sijaintipaikkaselvitystä ja erityisesti sen vuorovaikutusta. Sitten käsitellään Päijät-

Hämeen liiton toteuttamaa vuorovaikutusta kriittisesti arvostelleen henkilön mustamaalaus 

 Hollola kiistää tehneensä varausta kehätie -kohteelle, vaikka liitto ilmoittaa varauksen kahdessa viralli-

sessa asiakirjassaan, ohjausryhmän 1. muistiossa ja sijaintipaikkaselvityksessä. Hollola totuudesta poikkeava 

eduskunnan oikeusasiamiehelle toimitettu selvitys on sitten esillä. Lopuksi tuodaan esiin ristiriita, joka syntyy, 

kun maankäyttö- ja rakennuslain vastaisesti varauksen saanut kehätie -kohde otetaan mukaan YVA-

menetelmään. Kappale päättyy yhteenvetoon Päijät-Hämeen liiton ja Hollolan kunnan suhmuroinnista. 
 

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

alueita. Lahden seudun kierrätyspuistohankkeen tapahtumat on esitetty Kuvassa 1 aikajanalla vuosina 2014 - 

2020. Alkukartoitus tehtiin vuonna 2012 (WSP Finland, 2012). Keväällä 2015 maakuntakaavaehdotukseen 

asetettiin seitsemän luonnonvaralogistiikan kehittämisen (llk) -aluetta. Ehdotuksen kaavaselostuksen tekstin 

(s. 81) mukaan: ”llk-alueita voidaan kehittää luonnonvarojen, kuten energiapuun, maa-ainesten ja jätteiden, 

kuljetuksiin, lajitteluun, varastointiin, kierrätykseen ja jalostukseen liittyvää toimintaa varten.” Toisin sanoen 

ne ovat kierrätyspuisto- /kaatopaikka-alueita. Hollolan Aikkala (llk2) sijaitsee noin kilometrin lounaaseen 

Salpakankaan 12000 asukkaan asutus-keskuksesta. Hollola kertoi vuosien 2015 ja 2016 maakuntakaava-

lausunnoissaan sillä olevan Aikkalan llk2-alueen. 

 Maakuntakaavan 2014 ja Hollolan strategisen yleiskaavan 2017 hyväksymisprosessien aikaan keväästä 

2015 syksyyn 2017 saakka Päijät-Hämeen liitolla (liitto) ja Hollolan kunnalla (kunta) oli meneillään rinnak-

kainen Aikkalan -kierrätyspuiston piilohanke. (Aikkalan piilohanke, Kuva 1).  Nastolan laaja kierrätyspuiston 

asukasvastus oli sen synnyttänyt. Piti löytää asukasvastustuksesta vapaa llk-alue (=Aikkala).  

 

 Rinnakkainen Aikkalan kierrätyspuiston piilohanke käynnistyy keväällä 2015 
 

Nastolalaisten heti aloitettu kierrätyspuistohankkeen kova asukasvastustus käynnisti rinnakkaisen 

Aikkalan kierrätyspuiston piilohankkeen (Aikkalan piilohanke). Lahden eteläinen kehätie, joka ratkai-

sisi Aikkalan hankkeen liikenneratkaisut, oli ollut mukana liikennepoliittisessa selonteossa. Sen 

suunnittelu käynnistyi vuonna 2013. Vuoden 2015 alussa tien toteutumiseen uskottiin vahvasti.  

 Hollolan kunnalla on ollut 2000-luvun alusta lähtien suunnitteilla Nostavan logistiikkakeskus. Sen 

oli tarkoitus aloittaa toimintansa Vuosaaren sataman logistiikka-alueena vuonna 2008, mutta suun-

nitelma kariutui. Alueen toteutuminen on edelleen epävarmaa. Kunta kuitenkin varasi kustannuksia 

tuovan liittymän Nostavan logistiikkakeskusta varten Lahden eteläiseen kehätiehen, jonka aiesopimus 

allekirjoitettiin elokuussa 2015. Kierrätyspuisto toisi liittymään toimintaa.  

 Eräiden lähteiden mukaan Aikkalan alueen suurin maanomistaja olisi ollut aktiivinen tässä asiassa 

maakuntahallituksen päättäjien suuntaan. Aikkala sopi läheisen sijaintinsa ansiosta hyvin Lahden kau-

pungille. Liitto oli ottanut Aikkalan maakuntaavan materiaalin käsittelyterminaalien listalle jo vuonna 

2012. Kohde sopi kaikille osapuolille (Lahti, Hollola, liitto, suurin maanomistaja), eikä sillä ollut 

asukasvastustusta, ei Nastolan Sakari Meriluotoa eikä Liisa Ollilaa vastustamassa ja uusi tie ratkaisisi 

logistiikan. Päätös Hollolan Aikkala/kehätie -kierrätyspuistosta on tehty jo yli viisi vuotta sitten. 

”Hanketta leimaa asenne, että asia on etukäteen päätetty” todetaan eräässä vaihemaakuntakaavaan 

19.8.2020 annetussa lausunnossa. Aikkala- hankkeelle piti vain laatia menetelmä sen toteuttamiseksi. 
 

Tämän takia maakuntakaavassa 2014 ei puhuta kiertotaloudesta. Aikkalan piilohankkeen piti pysyä salassa. 

Salausta (Kuva 1 llk -alueet salattiin) kuvaa hyvin liiton maakuntakaavasta ja Hollolan yleiskaavasta 2017 

antamat tiedotteet/ lausunnot. Seutu4 ja liitto eivät mainitse neljässä maakuntakaavaa 2014 käsittelevässä 

artikkelissaan 
 

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

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

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

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

kiertotaloutta, kierrätystä, jätteenkäsittelyä, eikä llk- eli kaatopaikka-alueita, vaikka ne olivat uusia ja 

mittavia asioita maakuntakaavassa ja vaikka lehti tiesi niiden olemassaolon.  

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/161/
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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

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 2020

4. Vuorovaikutus

Maankäyttö- ja rak.  laki

4.9.–1.11.: 

Kehätie #1

1. Salassa; 

ei valituksia:

”Puhdas” kohde

M
aa

k
u

n
ta

k
aa

v
a 

2
0

1
4 Kaatopaikka-

alueiden alku-

kartoitus 2012

Nastolan

osayleiskaava

YVA Nastola

Nastolan 

vastustusadressit

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; vastoin lakia,

silti YVA:an

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 

2
0
1
7

K
ie

rr
ät

y
sp

u
is

to

Hollola 

kiistää

varauksen 

10.8.

Hollolan

vastustusadressit

Aikkalan

piilohanke

Päätelmä

29.4.

Maakuntakaavan uutisointi –

Llk–alueet salattiin

Ehdotusvaihe

kehätie 23.6.

Vaihemaakuntakaava: 4 kohdetta



 6 

Kesän 2016 (8 6. ja 13.7., 10. ja 17.8.) Seutu4 -lehtien artikkeleissa lausunnolle tulevasta/olevasta (1.8. - 2.9.) 

maakuntakaavasta 2014 aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen toteaa:  
 

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

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

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

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

”Tekemisen painopisteessä on määritelty vastuullinen yhdyskuntarakenne. Ympäristöhäiriöitä tuot-

tavat toiminnot on myös tarkoitus perata tarkemmin. – Muilta osin kaavaan on tehty viranomaisten ja 

muitten syitten johdosta lähinnä päivityksiä. Päivitykset ovat käytännössä merkinneet sitä, että 

kaavaan on merkittävä tiettyjä asioita, kuten Natura-alueet ja luonnonsuojelualueet. Ne tulevat 

valtakunnan tasolta annettuina. Samoin kuin valtakunnallisesti arvokkaat maisemat, muinaismuistot 

ja kulttuuriarvot.” 
 

Missään artikkelissa ei mainita eikä selitetä kiertotalouteen liittyviä uusia ja asukkaiden kannalta merkittäviä 

llk - eli kaatopaikka-alueita, kierrätyspuistoa, kierrätystä, jätteenkäsittelyä eikä kiertotaloutta. Hollolan Sano-

mien artikkelin kartassa oli Salpakankaan koillispuolella oleva Hälvälä. Lounaispuolella oleva Aikkalan llk2-

alue ei siinä näkynyt. Seutu4 ei vaatinut edellä mainittujen asioiden lisäämistä, vaikka oli uutisoinut 1.5 vuotta 

Nastolan kierrätyspuisto/kaatopaikkahankkeesta. 

 Liitto ei mainitse kiertotaloutta, kierrätystä, jätteenkäsittelyä, Aikkalan llk2-aluetta, kierrätyspuistoa eikä 

sen varausta antamassaan neljässä (6.5.2015, 8.8.2016, 14.11.2016 ja 20.2.2017) Hollolan yleiskaava-

lausunnossa. Aikkalan piilohanke vaati edellä mainitun salailun ja tiedottamispuutteen.  

 Kuvassa 2 on lainvoimaisen maakuntakaavan 2014 (Hyväksytty 2.12.2016 ja lainvoimainen 14.5.2019) 

mukainen Aikkalan llk2-alue.  
 
 

 
 

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

 

Kuva 2. Aikkalan llk2-alue lainvoimaisessa maakuntakaavassa  

 

 

Maakuntakaavan kaavaselostuksessa llk-alueien toiminnaksi kerrotaan (s. 82): 
 

”Selvitysten pohjalta valitut alueet osoitetaan maakuntakaavassa luonnonvaralogistiikan kehittämisen 

kohdealue -merkinnällä, jollaista ei ole maakuntakaavoissa aiemmin käytetty. Alueita voidaan kehittää 

luonnonvarojen, kuten energiapuun, maa-ainesten ja jätteiden, kuljetuksiin, lajitteluun, varastointiin, 

kierrätykseen ja jalostukseen liittyvää toimintaa varten.” 
 

https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/02/maka2014_SELOSTUS_20190514.pdf 

  

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/s
https://paijat-hame.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a8160fa6c2714255bac8c07807256585
https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/02/maka2014_SELOSTUS_20190514.pdf
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Hollola aloitti strategisen yleiskaavan 2017 (yleiskaava) laatimisen vuonna 2014. Rakenne- ja luonnosvaihei-

den aikana kunta järjesti kuulemistilaisuudet, ehdotusvaiheessa tilaisuuksia ei järjestetty. 

 Nastolan kierrätyspuistohanke tuli julki osayleiskaavassa syksyllä 2014. Hankkeelle tehtiin YVA-

arviointi, mutta hanke kaatui kovaan asukasvastustukseen. Nastolan kunta pyrki kesällä 2015 muuttamaan 

maakuntakaavaehdotuksen sikäläiset llk-alueet työpaikka-alueiksi (http://www.e-pages.dk/hollolan/141/, s. 4)  
 

Kuntalaisten ääni on kuulunut kohtuullisen hyvin Seutunelosten levikkialueen kunnissa. Nastolan 

kunnanhallitus veti viime tiistaina maakuntakaavalausunnossaan ruksit asukkaiden kaatopaikoiksi 

leimaamille Uudenkylän ja Montarin kierrätyspuistovarauksille. Syyksi kunnanhallituksen 

puheenjohtaja ilmoitti asukkaiden määrätietoisen vastustuksen järjestetyssä yleisötilaisuudessa. 

(Seutu4 19.8.2015) 
 

Katso myös Etelä-Suomen Sanomat ja Seutu4 -uutisointi Liite 1. 

 

Vaihemaakuntakaava (s. 21), johon Hollolan yleiskaavan 2020 kierrätyspuistohanke perustuu, ei kerro 

asukasvastustuksesta vaan vääristelee tosiasioita  
 

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

ristövaikutustensa puolesta toteutettavina Kirviän laajennusaluetta lukuun ottamatta. Kierrätys-

puistohanke herätti erittäin vilkasta keskustelua asukkaiden keskuudessa. Nastolan YVA-menette-

lyn jälkeen päätettiin käynnistää sijaintipaikkatarkastelu laajemmalta alueelta.” 

 

Maakuntahallituksen lahtelaispoliitikot huolestuivat keväällä 2016 kierrätyspuiston saamasta vastustuksesta: 

”Kierrätysliiketoiminnan kasvun kannalta on tärkeää, että alan maine pysyy hyvänä Lahden seudulla. Tästä 

syystä asukkaiden voimakas kielteinen palaute Nastolan kierrätyspuiston aluevaihtoehtoja kohtaan on syytä 

ottaa vakavasti.” (YVA-lausunto). Olisiko joku toinen vailla asukasvastustusta oleva llk -alue sopiva kierrä-

tyspuistolle? Hollolan Aikkala oli ollut kuvioissa jo vuodesta 2012 lähtien. 

 Nastolan kaatopaikan saama asukasvastustus esti kierrätyspuiston käsittelyn maakuntakaavassa 2014. 

Asukasvastustusta voi mitata alueen kaavoituksessa (maakunta- ja yleiskaava) saadulla muistutus- ja valitus-

määrillä. Aikkalan llk2-alue oli poliitikkojen tarkoitukseen sopiva. Sillä ei ollut asukasvastustusta, koska 

hollolalaiset eivät tienneet koko hankkeesta, ja rakennettava Lahden eteläinen kehätie ratkaisi logistiikan. 

 Toteutuakseen Aikkala -piilohankkeen piti pysyä ”puhtaana” vastustuksesta maakuntakaavassa 2014 ja 

Hollolan yleiskaavassa. Lisäksi se tuli saada ykköseksi sijaintipaikkaselvityksessä (Sito, 2017c) ja sen 

yhteydessä toteutettavassa vuorovaikutuksessa = asukaskyselyssä. Näyttää siltä, että Lahti valjasti hankkeen 

vetämiseen Päijät-Hämeen liiton (liitto) viranhaltijat. 

  

1.2. Kierrätyspuiston sijaintipaikkojen alkukartoitus 
 Lahti teetti Seudullisen kierrätyspuiston sijaintipaikkojen alkukartoituksen kesällä 2016 (Ramboll, 

https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/02/Lahden-kaupunki-kierr%C3%A4tyspuisto-21-10-2016.pdf). Hollola antoi sii-

hen kaksi aluetta: Okeroisen ja Rappukallion. Aikkalan llk2-alue on osin (n. 45 ha) päällekkäin Okeroinen -

alueen kanssa. Aikkalaan tehty kaatopaikkavaraus pätee näin myös kierrätyspuisto -kohteen alueella. Kunnalta 

ei löydy viranhaltijoiden päätöstä alueiden valtuutuksesta. Lahti lienee saanut valtuudet hollolalaispoliitikoilta. 

 Liitto ja media vähättelivät Aikkalan llk2-aluetta (78 ha), vaikka se on laajempi kuin Lahden nykyinen 

Kujalan jätekeskus (70 ha), toivat muita alueita esiin tai jättivät llk-alueet mainitsematta. Aikkala liitetään 

myös harhauttavasti maa-ainesten kierrätykseen. Alla on lainaus ESS:sta: 
 

 ”Hollolasta mukana on kaksi aluetta, jotka ovat Aikkala ja Tuohijärvenkallio. Tulevan eteläisen 

kehätien tuntumassa sijaitsevaa Aikkalaa on suunniteltu maa-ainesten kierrätykseen. - Alue ei ole 

laajuudeltaan mitenkään valtava, Ojanen toteaa.” Tuohijärvenkallion alue sijaitsee vanhan Helsin-

gintien varressa. Haittapuoli on, että alueelta pitäisi louhia paljon maa-ainesta. Ojasen mielestä 

potentiaalisin vaihtoehto on Viljaniemen moottoritieliittymän ympäristö Orimattilassa. - Valtatien 

molemmin puolin on potentiaalinen alue. Sitä pitäisi tarkemmin selvittää. Alueella voitaisiin 

ratkaista Uudenmaan luonnonvarojen kierrätykseen liittyviä haasteita.” (ESS 24.5.2016).  
 

 Kuten edellä todettiin liitto ja Seutu4 eivät mainitse vuosien 2015-2016 kahdeksassa maakuntakaavaa 

2014 käsittelevässä artikkelissaan kiertotaloutta, kierrätystä, jätteenkäsittelyä, llk- eli kaatopaikka-alueita eikä 

Aikkalan llk2-aluetta, vaikka ne olivat uusia ja mittavia asioita maakuntakaavassa ja vaikka lehti tiesi niiden 

olemassaolon. ESS ja Seutu4 uutisoivat aktiivisesti Nastolan kierrätyspuisto/ kaatopaikka-asiasta jo 

tammikuusta 2015 lähtien (Liite 1). 

http://www.e-pages.dk/hollolan/141/
https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/02/Lahden-kaupunki-kierr%C3%A4tyspuisto-21-10-2016.pdf
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 Syksyllä hankkeen vetovastuu siirtyi liittoon silloiselle erityisasiantuntijalle, väyläviraston ylitarkastajalle 

Tapio Ojaselle. Itse asiassa tuolloin alkoi myös vaihemaakuntakaavatyö (katso sivun 5 Kuva 1, 

katkoviivaosa), koska sijaintipaikkaselvitys on liiton mukaan osa maakuntakaavatyötä (Liite 5, s. 2). 

Virallisesti vaihemaakuntakaavatyö alkoi maakuntavaltuuston päätöksellä vasta kesäkuussa 2018.  

 Salailun ja tiedottamispuutteiden takia maakuntakaavaehdotuksiin ei tullut vuosina 2015 ja 2016 

Aikkalan llk2-alueesta muistutuksia toisin kuin muiden kuntien llk -alueista. Marraskuussa 2016 liitto ilmoitti 

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

valtuusto, 2016, ss. 87-100). Muutama nastolalainen halusi vaihtaa Montari -nimen Kirkonkyläksi  
 

”Nastolan kierrätyspuiston YVA-menettely on päättynyt ja siinä on tunnistettu molempiin 

aluevaihtoehtoihin liittyvän haitallisia vaikutuksia ja voimakasta vastustusta. Tästä syystä kierrä-

tyspuistolle etsitään sopivaa aluetta ensisijaisesti kaupunkiseudun muilta alueilta. Kirviän ja 

Montarin vaihtoehtoja ei ole kuitenkaan syytä hylätä kokonaan ja jättää merkitsemättä maakunta-

kaavaan, ennen kuin sopiva alue on löytynyt muualta kaupunkiseudulta.” (s. 92) 
 

”Montari-nimeä on käytetty sekä maakuntakaava-aineistossa että Nastolan kierrätyspuiston YVA-

menettelyssä. Nimen muuttaminen tässä vaiheessa voisi aiheuttaa sekaannusta.” 

 

 Kirviä ja Montari otettiin mukaan maakuntakaavaan, jotta meneillään olevaan sijaintipaikkaselvitykseen 

1) saatiin läheltä asutusta olevia kohteita (Kirviä ja Montari) ja 2) saatiin nastolalaiset äänestämään Hollolan 

Aikkala/Okeroinen kohdetta. 

 Nastolassa Lahti ja media ilmoittivat, että kierrätyspuistolle haetaan uutta aluetta maakunnasta ja että 

heitä kuullaan (Nastola-lehti 24.8., 28.9., 19.10. 2016 ja ESS 14.10.2016). Nastolassa kierrätyspuisto oli 

kuntavaaliteema (ESS 9., 14., 15. ja 18.3).  

 

Kehätie -kohteelle Aikkalan llk2-alueelle tehtyä kierrätyspuistovarausta ei mainita Hollolan yleiskaa-

vassa 2020 eikä vaihemaakuntakaavassa, vaikka varaus todetaan kahdessa liiton virallisessa asiakirjassa, 

selvityksen ohjausryhmän muistiossa (Liite 5, s. 4, 19.6.2017) ja sijaintipaikkaselvityksessä 
 

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

 

”Maakuntakaavamerkintä: - llk-luonnonvaralogistiikan kehittämisalue [Aikkalan llk2]  

Hollolan strateginen yleiskaava 2017 [hyväksytty 3.4.2017]:  

Kierrätyspuistoon on varauduttu Hollolan strategisessa yleiskaavassa (hyv. 2017)” (s. 39) 
 https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/02/Sijaintipaikkaselvitys_8_12_2017.pdf 
 

 

1.3. Lainvastaisen kaatopaikkavarauksen teko Hollolan yleiskaavaan kehätie -kohteelle 
 

Yleiskaavan 2017 luonnosvaihe ja maakuntakaavan 2014 hyväksyminen vuoden 2016 lopussa 
 

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

kierrätystä (Kuva 3 vasen puoli).  

 Ennen maakuntakaavan hyväksymistä liitto (ESS, 18.11.2016) otti esille Viljaniemen llk -alueen koko-

sivun artikkelissa ja sen kartassa. Jätteenkäsittelyä tai kaatopaikkaa artikkelissa ei mainita. Karttaan olisi hyvin 

voinut merkitä kaikki maakuntakaavaan lisätyt llk-alueet. Llk -alueista kerrotaan:  
 

”Maakuntakaavaan on merkitty alueita, joita voidaan selvittää luonnonvaralogistiikan tarpeisiin. 

Toiminta voi tarkoittaa esimerkiksi energiapuun haketusta, maa- ja kiviaiheisten jalostamista tai 

kierrätystoimintaa. Maakuntakaavaan on merkitty myös Nastolan kierrätyspuiston mahdolliset pai-

kat kirkonkylän eteläpuolella ja Uudessakylässä. - Alueista tuli YVA-prosessin aikana huomattavan 

paljon vastustusta. Niitä ei poistettu maakuntakaavasta, koska vaihtoehtoista aluetta ei ole löytynyt. 

Kierrätysalueelle on iso ja akuuttikin tarve. Tällaiset asiat eivät saa kansalaisten tukea, mutta 

jonnekin alue pitää saada.”  
 

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

Nastolasta tuli..  

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 liittoon Tapio Ojaselle, että kierrätyspuistolle etsitään 

alueita myös hyvän saavutettavuuden kannalta pääväylät huomioiden” 

 Samaan aikaan Hollola asetti yleiskaavan ehdotusvaiheeseen kaatopaikkavarauksen juuri maakunta-

kaavaan hyväksytylle Aikkalan llk2-alueelle, jonka pinta-alasta 45 ha on päällekkäin Okeroinen/kehätie -

kierrätyspuistokohteen pinta-alan kanssa. Aikkalan piilohanke eteni. 

 

Yleiskaavan 2017 ehdotusvaihe 
 

Yleiskaavan kaavaselostuksen (14.12.2016 kohta 6.4 Kaavaehdotus, s. 18) mainitaan seuraavaa: 
 https://www.hollola.fi/library/files/5873574ec91058ce39000035/kaaStratyk_ehd_sel.pdf 
 

”6.4 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja –ympäristöön 

Strategisessa yleiskaavassa osoitetaan maankäyttö vuosikymmeniksi eteenpäin. Tämä tekee kunnan 

maankäytönsuunnittelusta ennakoitavaa, jolloin ihmiset voivat varautua tuleviin mahdollisiin 

muutoksiin hyvissä ajoin.” 
 

Kuitenkin kunta piti kierrätyspuistohankkeen piilossa keväästä 2015, jolloin Aikkalan llk2-alue asetettiin 

maakuntakaavaehdotukseen (15.4.2015) aina sijaintipaikkaselvityksen julkistukseen (29.8.2017) asti. Yleis-

kaavan ehdotusvaiheen kaavaselostuksen (kohta 1.1.4 Kaavaehdotus, s. 6) merkittävissä muutoksissa ei 

mainita llk -alueita, Aikkalan llk2-aluetta, kiertotaloutta, kierrätystä, jätteenkäsittelyä, kierrätyspuistoa eikä 

kierrätyspuistovarausta. Hollola ei ole pitänyt yhtä ainoaa kierrätyspuistoa koskevaa asukastilaisuutta. 
 Yleiskaavan päätösasiakirjassa (HOL 768/2013), joka kiersi vuodesta 2013 lähtien teknisessä lautakun-

nassa ja kh:ssa päätyen valtuustoon 3.4.2017, ei mainita kiertotaloutta, kierrätystä, kierrätyspuistoa, jätteen-

käsittelyä, kierrätyspuistovarausta eikä Aikkalan llk2-aluetta, johon varaus lopulta tehtiin. Päätösasiakirjan 

mukaan missään elimessä ei keskusteltu edellä mainituista asioista. Yleiskaavaprosessi kesti neljä vuotta, 

mutta vasta ehdotusvaiheeseen 14.12.2016 Hollola teki paikannimiharhautuksin kaatopaikkavarauksen 

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

luonnosvaiheissa oli. 

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

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

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

kasvastustukseen ja Aikkalan llk2-alueen tuntemattomuus (ei viestintää asukkaille = ei asukasvastustusta) 

mahdollistivat lopullisesti Aikkalan piilohankkeen toteutumisen. Kunta antoi pian sen jälkeen Okeroisen -

kohteen ja osan Aikkalan llk2-aluetta Lahden seudun kierrätyspuistohankkeen suunnitteluun (Ramboll, 2016). 

 Luonnosvaiheen asukastilaisuudessa 24.10.2016 ja asukasteematyöpajassa 1.11.2016 ei käsitelty jätteen-

käsittelyä, kierrätystä, kiertotaloutta, tai kierrätyspuistoa. Samaan aikaan liitto ilmoitti nastolalaisille sikä-

läisistä llk-alueista muistutuksen tehneille, että maakunnasta haetaan uutta kierrätyspuiston paikkaa.  

 Kunta piti keväästä 2015 (maakuntakaavaehdotukseen 15.4.2015) lähtien yleiskaavan Aikkalan llk2-

alueen jätteenkäsittelyvarauksen piilossa. Samaan aikaan liitto mediassa joko vähätteli Aikkalan llk2-aluetta 

tai jätti maakuntakaavaan 2014 tulossa olevat uudet llk-alueet kokonaan mainitsematta. 

 Ehdotusvaiheessa jokaisessa kaava-asiakirjassa maakuntakaavan Aikkalan llk2-alueella on eri paikannimi 

(Kuva 3). Liiton ehdotusvaiheen lausunto löytyy linkin muistutusyhteenvedon sivulta 33. Päijät-Hämeen liitto 

oli mukana tässä kaavaharhautuksessa. 
 https://www.hollola.fi/library/files/58ca57f1c9105892dc00a65b/kaaStratyk_hyvk_s_laus_muistut.pdf 
Yhteenvedosta näkee myös, ettei kukaan muukaan muistuttaja mainitse edellä listattuja asioita. 

 Alla yleiskaavan 2017 määräyksissä / Aluekohtaiset määritykset: ”Riihimäentien varren alueen” … …”tai 

jätteen tai kierrätyksen alueita” https://www.hollola.fi/library/files/5d08862cc910584f30000170/kaastratyk_lainv_m__r.pdf 

Teemakartalla 5 Ympäristövaikutuksia aiheuttavat toiminnot Aikkalan llk2-alue näkyy, mutta se on ilman 

nimeä ja alueen suunniteltua toimintaa ei kerrota.  
https://www.hollola.fi/library/files/5d088756c910584f300001dc/kaastratyk_lainv_teema5_ymp.pdf 

 

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
https://www.hollola.fi/library/files/5d088756c910584f300001dc/kaastratyk_lainv_teema5_ymp.pdf
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 Yleiskaavan ehdotusvaiheen kaavaselostuksessa (s. 17) sanotaan: 
https://www.hollola.fi/library/files/5873574ec91058ce39000035/kaaStratyk_ehd_sel.pdf 
 
 

”Luonnonvaralogistiikan alueet on osoitettu maakuntakaavan mukaisina alueina. Niistä Riihimäentien var-

rella kehätien eteläpuolella sijaitseva luonnonvaralogistiikka-alue sijaitsee osana pääkaavakartan elin-

keinotoimintojen aluetta.” 
 

”Logistiikka-alueille voidaan sijoittaa seudullisesti tärkeitä ja ympäristövaikutuksiltaan merkittäviä luon-

nonvara tai muun logistiikan tai jätteen käsittelyn tai kierrätyksen alueita. Alueiden tarkemmassa suunnit-

telussa tulee ympäristövaikutusten lisäksi kiinnittää erityistä huomiota liikenteen toimivuuteen.” 
 

Alueet sanotaan osoitetun maakuntakaavan mukaisina alueina, mutta Aikkala -nimeä ei käytetä missään yleis-

kaavan asiakirjassa eikä teknisessä lautakunnassa, kunnanhallituksessa ja valtuustossa kiertäneessä päätösasia-

kirjassa. Aikkalan llk2-alueen nimi on ”Riihimäen tien varrella kehätien eteläpuolella sijaitseva llk-alue osana 

pääkaavakartan elinkeinotoimintojen aluetta.” Edellä aluekohtaisissa määrityksissä Riihimäentien varren 

alueen … määritettiin ”tai jätteen käsittelyn tai kierrätyksen alueita” Tosin sanoen koko Aikkalan llk2-

alueelle (78 ha) voi siten ”sijoittaa seudullisesti tärkeitä ja ympäristövaikutuksiltaan merkittäviä luonnon-

vara tai muun logistiikan tai jätteen käsittelyn tai kierrätyksen alueita.” 

 Huhtikuussa 2017 Hollolan valtuusto tietämättään hyväksyi yleiskaavaan kaatopaikkavarauksen 287 ha:n 

kehätie -kohteelle (Kuva 1 Varaus kehätielle) Valituksia ei tullut. Liitto ei mainitse kiertotaloutta, kierrätystä, 

jätteenkäsittelyä, Aikkalan llk2-aluetta, kierrätyspuistoa eikä sen varausta antamassaan neljässä (6.5.2015, 

8.8.2016, 14.11.2016 ja 20.2.2017) Hollolan yleiskaavalausunnossa (= ”tyhjä” lausunto). Hollolassa ei tiedetty 

llk-alueen olevan kaatopaikka-alue. Harhautusta oli valmisteltu pitkään, ja varaus tehtiin vasta yleiskaavan 

ehdotusvaiheessa salassa kaava- ja paikannimiharhautuksin vastoin maankäyttö- ja rakennuslakia. 

 Hollola ja liitto olivat saaneet halutut kaavamerkinnät kehätie -kohteelle, joka oli selvä ykkönen sijainti-

paikkaselvityksessä (Sito, 2017c). Lisäksi Hollola oli valmis panostamaan kierrätyspuistoon jne.  
 

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

”Maankäyttö- ja rakennuslaki koskee alueiden käyttöä ja rakentamista. Tavoitteena on luoda 

terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö, joka on sosiaalisesti toimiva ja jossa eri väestö-

ryhmien tarpeet on otettu huomioon. 
 

Maankäyttö ja rakennuslain tavoitteena on: 

•  järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että ne luovat edellytykset hyvälle elinympäristölle 

•  edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä 

•  turvata kansalaisille osallistumismahdollisuus asioiden valmistelussa 

•  turvata suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus ja avoin 

tiedottaminen” 

  

https://www.hollola.fi/library/files/5873574ec91058ce39000035/kaaStratyk_ehd_sel.pdf
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Suhmuroinnin kokonaisuus hahmottuu 
  

Aikkalan piilohanke oli kaavoituksen jälkeen asutusvastustuksesta ”puhdas kohde”: Sivun 5 kuvan 1 kohta 1. 

Salassa; ei valituksia ”Puhdas kohde”. Syksyllä 2016 aloitettiin hiljaisuudessa vaihemaakuntakaavatyö 

sijaintipaikkaselvityksellä (= Sito), koska se voitiin Siton (2017a, Liite 5) mukaan räätälöidä Hollolan kehätie 

-kohteelle (2. Kehätie #1 29.5.) eikä sen ohjausryhmä kuulu julkisuuslain piiriin (3. Siton ohjausryhmä ei 

kuulu julkisuuslain piiriin?). Siton selvitys julkistettiin 29.8, (Sito, 2017b). Sen yhteydessä toteutetussa 

vuorovaikutuksessa/tiedottamisessa olisi pitänyt noudattaa maankäyttö- ja rakennuslakia (osa maakuntakaava-

työtä), mutta sitä eikä YVA-menettelyn vaatimia vuorovaikutussäännöksiä ei noudatettu (4. Vuorovaikutus 

Maankäyttö- ja rak. laki 4.9.-1.11.: Kehätie #1).  
 

 

1.4. Sijaintipaikkaselvityksen muutamia virheitä tiiviisti 

 
 Liitto tilasi keväällä 2017 kierrätyspuiston sijoituspaikkaselvityksen vuorovaikutussuunnitelmineen. 

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

2017a, Liite 5). Tässä on listattu sijaintipaikkaselvityksen suurimmat virheet ja Hollolan kunnanjohtaja Päivi 

Rahkosen lausunto siitä kunnanhallitukselle 3.12.2018.  

 

Maastokäynnit. Vaihemaakuntakaavan kaavaehdotuksen (s. 22) mukaan ”Selvityksen arviot kohteiden 

ominaisuuksista perustuivat maastokäyntien havaintoihin sekä kartta- ja paikkatietoanalyyseihin.” 

Sijaintipaikkaselvityksen raportissa (Sito 2017c, s. 3) kuitenkin todetaan: ”Maastokäynti kohdealueille 

tehtiin 31.5.2017, maastokäynnin tekivät Jarkko Kukkola, Tapio Ojanen ja Eero Manerus.” Maasto-

käyntejä oli vain yksi. Silloin ei voi puhua monikossa. Ohjausryhmän 1. muiston (Sito 2017a) mukaan 

”Kokouksen jälkeen Ojanen, Manerus ja Kukkola kävivät maastokäynnillä”. Kokous oli 29.5.2017 ja 

se päättyi klo 14.30. Aikaa matkoineen ei kohdetta kohden ollut paljoa. Tämän ristiriitaisen tiedon 

(eri päivät) perusteella maastokäynnillä ei ole selvitetty yhtään mitään. Tämä on vain sanan-

helinää! 
 

Kriteeri 1 Käytettävä pinta-ala ja laajenemismahdollisuudet: Mitä suurempi sijaintipaikan pinta-ala 

oli, sen paremmin se menestyi sijaintipaikkaselvityksessä. Selvityksen kehätie -kohteen pinta-ala 287 

ha kutistui YVA-menettelyssä 152 ha:ksi. Epärealistisen suuri pinta-ala toi kohteelle lisäpisteitä. 
 

Kriteeri 2. Liittyminen yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön: ”Onko läheisyydessä kohteita, jotka 

ovat herkkiä hankkeen häiriövaikutuksille [esim. asutus, virkistysalueet, koulut, päiväkodit, elinkeinot, 

palvelut ja matkailu].” Salailun takia tähän ei ole tullut mitään vaikutteita! Selvityksessä jokaisen kohteen 

lähialueen asutus kerottiin kohteittain, ilman yhteenvetotaulukkoa, kilometrin ja kahden kilometrin päässä 

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

määrä ei kerro asukkaiden määrää. Kirviä on ykkönen 1652 asuinrakennuksella ja 21 lomarakennuksella. 

Kehätie on toinen 1048 asuin- ja 9 lomarakennuksella. YVA-menetelmässä käytetty kolmen kilometrin 

vaikutusalue olisi muuttanut tilanteen kokonaan. Sijaintipaikkaselvityksen pinta-alalla (287 ha) kehätie -

kohteen 3 km:n säteen sisällä asuu noin 13 000 henkeä, kun YVA-menettelyn pinta-alan (152 ha) 3 km:n 

säteen sisällä asuu 7291 henkeä. 

 Hollolan Nostavan logistiikkakeskuksen toiminta liittyy kiinteästi Lahden eteläisen kehätien raken-

tamiseen ja valmistumiseen (Ramboll, 2008, s. 30) ja ”sen todellinen hyöty liittyy vuonna 2008 valmis-

tuvaan Vuosaaren satamaan… … Nostavan alue kolmeen suuntaan risteävän rautatien solmukohdassa 

ja moottoritien läheisyydessä on erityisen hyvä”. (Ramboll, 2008, s. 33). Alue on ollut vireillä 2000 -

luvun alkuvuosista (Jaakko Pöyry Infra, 2005), mutta sen toteutuminen oli kolme vuotta sitten, kun 

sijaintipaikkaselvitys tehtiin, ja on edelleen hyvin epätodennäköinen. ”Hollola on 2000-luvun alku-

vuosista lähtien suunnitellut logistiikka-aluetta oikoradan ja kehätien varteen Nostavalle. Nyt kun kehä-

tie vihdoin on toteutumassa, kunta empii, onko sillä varaa logistiikka-alueen käyttöönottoon.” (ESS 

14.4.2018). Selvityksessä kuollut Nostavan logistiikkakeskus toi lisäpisteitä. 
 

 Kriteeri 3. Kaavallinen valmius: Kohdan alakriteerejä ovat: ”kaavoitustilanne ja vireillä olevat muut 

suunnitelmat sekä mahdolliseen kaavamuutokseen liittyvät haasteet, esim. asukasvastustus.”  Liitto ja 

kunta taitavin harhautuksin asettivat ensin Aikkalan llk2-alueen maakuntakaavaan 2014 ja sitten tekivät 

78 ha:n kaatopaikkavarauksen, josta 45 ha:a on aiotulla kierrätyspuiston alueella, Hollolan yleiskaavaan 
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2017, molemmat ilman asukasvastustusta. Kaikki kaava-asiat myös vaikuttivat sijaintipaikkaselvityk-

sessä kehätie -kohteen saamiin pisteisiin. Kuinka voi vastustaa, kun ei tiedä hankkeesta mitään? 
 

Kunnanjohtaja Rahkonen (3.12.2018, epjD4A6.pdf): ”Päijät-Hämeen maakuntaliiton teettämä 

Kierrätyspuistoa koskeva esiselvitys on yleispiirteinen ja monin osin puutteellinen ja myös asiavirheitä 

sisältävä; tiettyjen kriteerien pohjalta tehty yhteenvetoluonteinen tarkastelu potentiaalisista alueista.” 

 

 

1.5. Sijaintipaikkaselvitys ja sen vuorovaikutus 
 

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

 ” P‐H liiton näkemyksen mukaan hanke on maakuntakaavan toteuttamista. Hankkeen tavoitteena on 

löytää alueita jatkosuunnittelua varten ja esittää alueista vertailukelpoista tietoa kaikkien käyttöön. 

Selvityksen pohjalta tarkastellaan maakuntakaavan muutostarpeita” (Liite 5, s. 2) 
 

Tämän takia sijaintipaikkaselvityksen vuorovaikutusta/tiedotusta sitoo maankäyttö- ja rakennuslaki! 

 

 Maakunnan kansalaisten hyväksynnän saa asettamalla asukkaat äänestämään asukaskyselyssä toisen 

kunnan kohdetta. Tietämyksen taso kierrätyspuistosta oli eri kuntien ja niiden asukkaiden välillä ammottavan 

suuri, epätasa-arvoinen. Kun yhtäältä yhden kunnan (Hollolan) asukkaat eivät tienneet hankkeesta mitään eikä 

tienneet kierrätyspuiston tarkoittavan kaatopaikkaa ja se, että heidän kotikuntansa puolsi Aikkala/kehätie -

kohdetta, ja toisaalta kahden kunnan /alueen (Nastolan /Lahden ja Orimattilan) asukkaat olivat 2,5 vuoden ajan 

vastustaneet kierrätyspuistoa/kaatopaikka, äänestystulos oli jo ennalta selvä. Asiasta tietävät ”äänestävät” 

”nukkuvien” kohteen parhaaksi vaihtoehdoksi.  

 Nastolassa oli 17.5.2017 kaavailta, jossa tehtiin myös katsaus kierrätyspuistohankkeen tilanteeseen (Nas-

tola-lehti 10.5.2017, http://www.e-pages.dk/nastola/231/, s. 31). Samaan aikaan Hollolan kunta harhautti 

kuntalaisia (Hollolan Sanomat = HS, 24.5.2017 http://www.e-pages.dk/hollolan/233/, s.4). 
 

”Strategisen yleiskaavan mukaan ensin kuntakeskus laajenee nykyisen valtatie 12 ja uuden kehä-

tien väliin, josta on tontteja jo myytykin. 2030-luvulla asuinalueita rakennetaan suunnitelmien 

mukaan myös uuden kehätien eteläpuolelle.” 
 

 Hollolalaiset eivät tienneet, koska liitto ja kunta tarkoituksella ja lehdistön avustuksella pitivät kaava- ja 

paikannimiharhautuksilla hankkeen maakuntakaavassa 2014 ja yleiskaavassa puun takana. Keväällä 2017, kun 

vuorovaikutussuunnitelma tilattiin, Lahden, liiton ja Hollolan viranhaltijat, osa päättäjistä ja media tiesivät 

kuntien välisen asukasaktiivisuuden ja tietämyksen erot (Taulukko 1, nastolalaiset ja muut -jaottelu tulee 

asukaskyselyn määrityksestä, Katso kuva 8, s. 18). Erot myönnetään myös sijaintipaikkaselvityksessä. 
 

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

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

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

 

 

Sijaintipaikkaselvityksen julkistus 

 Liiton sijaintipaikkaselvityksen tiedote on Kuvassa 4. Sen mukaan Tapio Ojanen vastasi mediasuhteista. 

Julkistus antaa ensimmäiset tiedot kierrätyspuistosta hollolalaisille. ESS (24.8.2017; ESS:n julkistuksen 

uutisointi on Liitteessä 2) otsikoi ensimmäisen sijaintipaikkaselvitystä käsittelevän uutisointinsa: ”Kierrätys-

puistolle kymmenen mahdollista sijoituspaikkaa Lahden seudulla Kierrätyspuisto: Asukkaat pääsevät 

vaikuttamaan” Tekstin mukaan: 
 

”Kierrätyspuiston sijoituspaikaksi tutkittavista alueista viisi sijaitsee Lahden Nastolassa. Nämä alueet 

ovat Montari, Kirviä, Matomäki, Porosojanmäki sekä Ruissuonkallio. Orimattilassa sijaitsee kolme 

mahdollista sijaintipaikkaa, jotka ovat Loukkaanmäki, Isovuori ja Marjasuo. Hollolassa tutkittavat 

alueet ovat kehätien varsi sekä Rappukallio.”  

 

  

http://www.e-pages.dk/nastola/231/
http://www.e-pages.dk/hollolan/233/
https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/02/Sijaintipaikkaselvitys_8_12_2017.pdf
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Taulukko 1. Asukaskyselyn asukasaktiivisuuden ja tietämyksen tasoerot nastolalaiset/muut vs. hollolalaiset;  

 

 
 

 

 

Artikkelissa kaikilla muilla kohteilla paitsi Aikkala/Okeroinen/kehätie -kohteella oli paikan nimeen sidottu 

nimi, jolla lukija voi helposti sijoittaa kohteen asianomaiseen paikkaan. Hollolassa ”Kehätien varsi” on 

epämääräinen, koska Lahden eteläisen kehätien pituus Hollolassa on 7.2 km. Hollolan yleiskaavassa 

”kehätien varsi” -kohteella on varaus Aikkalan llk2-alueella, joka on noin kilometrin päässä 12000 asukkaan 

Salpakankaasta. Miksei liitto käyttänyt maakuntakaavan mukaista Aikkala- nimeä paikallistaakseen 

”kehätien varsi” -kohteen? Aikkalan kaikki hollolalaiset olisivat tunnistaneet, koska siellä on ollut 

kaatopaikka ja siellä on nyt pienjäteasema. Lahden 4.9.2017 asukastilaisuus mainitaan. Artikkelin kuvassa 

ei ollut liiton tiedotteen kuvan (Kuva 5) mukaista kaikkien kohteiden karttaa, vaan vain Nastolan Montarin ja 

Kirviän kohteet (Kuva 6). Artikkelissa ei mainita kaatopaikkaa eikä jätteenkäsittelyä, jotta kierrätyspuisto -

sanalla harhautus toimii.  

 

Artikkeli oli täysin suunnattu asukaskyselyn termein nastolalaisille ja muille, MUTTEI 

HOLLOLAISILLE. 
 

 

 Asia Nastolalaiset/muut Hollolalaiset 
 

 

Kierrätyspuisto/kaatopaikka 
 Kiinnostus / aktiivisuus suuri ei kiinnostusta 

 Termin tunteminen (= kaatopaikka) kyllä ei 

 Toiminnan sisältö ja ymmärrys kyllä ei 

 Kokemus kierrätyspuiston YVA:sta kyllä (vuosi 2015) ei 

 Muistutukset YVA:sta kyllä ei 

 Vastustusadressit kyllä (1750 h) ei 

 Asukastilaisuudet kyllä ei 

 Lehtiartikkelit (Nastola 2.5 vuoden ajalta) kyllä/runsaasti ei 

 Mielipidekirjoitukset kyllä/useita ei 

 Valitus kierrätyspuistosta HHAO:teen (Meriluoto) kyllä ei 

 Tiesivät uutta maakunnallista sijaintipaikkaa haettavan kyllä ei 

 Tiesivät heitä kuultavan asiasta kyllä  ei 

 Kuntavaaliteema kyllä ei 
 

 

Maakuntakaava 
 Kiinnostus / aktiivisuus suuri (kierrätyspuisto) ei kiinnostusta 

 Llk -termin tunteminen (lisätty 13.4/2015)      tiesivät eivät tienneet 

 Tieto kuntien mahdollisuudesta sijoittaa jätteenkäsittely kyllä  ei 

  llk -alueelle 

 Tieto maakunnan llk-alueista (ainakin Meriluoto ja Ollila) kyllä  ei 

 Ymmärrys Aikkalan alueesta: uusi llk2 alue ja kyllä  ei 

  kierrätyspuisto (Aikkala ei siis ole nyk. pienjäteasema) 

 Seutu4 artikkelit kesä 2016 / näkyikö llk -alue  kyllä  ei 

 Muistutukset llk -alueista 12.6.2015 ja 2.9.2016 mennessä  

  kunnat ja järjestöt 6+10 kpl (llk4 ja llk5)  ei 

  yksityishenkilöt 2+10 (llk4 ja llk5) 1+1 (llk3)  

 Vastineet muistutuksiin: uusia alueita haetaan kyllä  ei   

 Valitus llk -alueista HHAO:teen kyllä ei 

 Liiton lausunto HHAO:een kevät 2017: uusia alueita haetaan kyllä ei 
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Kuva 4. Päijät-Hämeen liiton sijaintipaikkaselvityksen tiedote (21.8.2017) 
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Kuva 5. Kartassa näkyvät kymmenen kierrätyspuiston paikaksi selvitettävää aluetta. Kartta oli Nastola-

lehdessä ja Orimattialan Aluelehdessä 30.8. muttei koskaan Hollolan Sanomissa ennen 

asukaskyselyn loppua 15.10.2017. Se ei ollut myöskään Seutu4:n verkkojulkaisussa 31.8.2017 
(https://www.seutuneloset.fi/paikalliset/802248) 

 

 
 

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

sissä. Kohteista on toteutettu YVA-menettely. Anssi Hietamaa, Jani Keronen  
 

 

Nastola -lehdessä ja Orimattilan Aluelehdessä, 30.8.2017, s. 2 (http://www.e-pages.dk/nastola/247/ 

http://www.e-pages.dk/orimattilan/247/) oli neljän palstan artikkelit liiton tiedotteesta poimitun kohdealueiden 

kartan kanssa (Kuva 5). Hollolan Sanomissa 30.8.2017, s. 2 oli yhden palstan kartaton artikkeli. Artikkelissa 

toiminnoiksi mainitaan jätteen ja ylijäämämaiden kierrätystoiminta ja loppusijoitus ja biopolttoainetuotanto. 

Kaatopaikka- ja jätteenkäsittely -sanoja ei käytetä. Hollolassa tutkittavat alueet ovat ”kehätien varsi” ja 

Rappukallio. Tiedotteen karttaa (Kuva 5) ei ollut. (http://www.e-pages.dk/hollolan/247/) 

 ESS:n ja Nastola-lehden (Liite 1, ss. 1 ja 2) tammikuun 2015 uutisoinnin mukaan ”kierrätyspuisto on 

kiertoilmaus kaatopaikalle”. Toisin sanoen heti alussa molemmissa lehdissä tuotiin esiin se, että 

kierrätyspuisto on kaatopaikka. Hollolaisille sitä ei haluttu kuitenkaan kertoa, jotta asukaskyselystä saadaan 

https://www.seutuneloset.fi/paikalliset/802248
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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haluttu tulos. Ennen asukaskyselyä (2.-15.10.2017) yksikään hollolainen yksityishenkilö ei saanut palstatilaa 

ESS:ssa eikä Seutu4:ssä toisin kuin nastolalaiset ja muut olivat saaneet jo 2.5 vuoden aikana. 

 ESS uutisoi 30.8.2017 (Liite 2, s. 2) otsikolla ”Hollola kiinnostunut jätekeskuksesta Kierrätyspuisto: 

Hajuhaitat vähenevät. Suurin haitta on maisemahaitta, sanoo PHJ:n kehityspäällikkö”. Tekstissä: 

”Hollolan kunta suhtautuu varovaisen myönteisesti kierrätyspuiston sijoittamiseen tulevan kehätien varteen.” 

”Kunnanjohtaja Päivi Rahkosen mukaan Hollolassa tarkastellut alueet sopivat kierrätystoiminnalle.” 

”Kierrätyspuistoon sijoitettava materiaali olisi lähinnä kiviainesta. – Hajuhaitat vähenevät oleellisesti. 

Likaiset vedet ja pölyt ovat teknisesti hoidettavissa. Loppusijoituksen suurin haitta olisi maisemahaitta, 

Leiskallio arvioi.” Artikkelissa on kartta, johon on merkitty kehätie -kohde. Tekstissä paikannimi on 

”kehätien varsi”. Artikkeli antaa positiivisen käsityksen kierrätyspuistosta/kaatopaikasta, kun Hollolan 

kunnanjohtaja puhuu kierrätystoiminnasta. Artikkelissa ei mainita Nastolan asukasvastustusta. 

 Jos ja kun joku hollolalainen sattui lukemaan artikkelista ensimmäistä kertaa kierrätyspuistosta, mieleen 

jää kiviaineksen kierrätystoiminta laajemmassa mittakaavassa ja maisemahaitta. 

 

Liitto ja Hollola puhuvat vastoin totuutta prof. Uusitalon kantelua koskevissa selvityksissään 

(17.12.2018 ja 3.12.2018) Suomen valtion ylimmälle laillisuusvalvojalle, eduskunnan oikeusasiamiehen 

kanslialle (EOAK). 

 

”Päijät-Hämeen liiton toimesta järjestettiin mediatilaisuus 29.8.2017 ja kaksi kaikille avointa asukas-

tilaisuutta 4.9.2017 Lahdessa ja 1.11.2017 Hollolassa. Ilmoitukset yleisötilaisuuksista julkaistiin liiton 

toimesta seuraavasti:  

• Etelä-Suomen Sanomat, ilmestyi 2.9.2017• Uusi Lahti, ilmestyi 2.9.2017 

• Orimattilan Sanomat, ilmestyi 1.9.2017’ 

• Seutuneloset (Hollolan Sanomat, Päijät-Häme, Orimattilan Aluelehti ja Nastola-Lehti), ilmestyivät 

30.8.2017” 

 

Päätoimittaja Ville Hakalan mukaan (viesti 25.3.2020) Seutu4 -lehdissä 30.8.2017 ei ollut ilmoitusta Lahden 

4.9.2017 asukastilaisuudesta (Kuva 7a). Hollolan 1.11.2017 tilaisuudesta (Kuva 7b) ilmoitettiin Seutu4 -

näköislehdissä 1.11.2017 eli samana päivänä, kun tilaisuus oli. Painettu lehti ilmestyi tilaisuuden jälkeen 

2.11.2017. Ilmoitus ei siis ollut elo-syyskuun vaihteen lehdessä.  
 

 
 

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

 

Kuva 7. a) Kuulutus ESS, Uusi Lahti ja Orimattilan Sanomissa lehdissä, muttei Seutu4:ssä (ei Hollolassa!). 

.  b) Kuulutus ESS, Uusi Lahti ja Orimattilan Sanomissa lehdissä, Seutu4 / 1.11.2017 
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 ”Hollola ”lähtökohtaisesti myönteinen” kierrätyspuistolle” otsikoi HS 6.9. artikkelissaan kierrätyspuist-

osta. PHJ:n Antti Leiskallio syyllisti hollolalaiset: ”Jos halutaan, että Lahden seutu on jatkossakin hyvin profi-

loitunut kiertotalouden ja clean-techin alalla, niin pitää luoda mahdollisuuksia siihen, että tämän tyyppiselle 

toiminnalle löytyy toimipaikka. Muuten tämä hyvä kehitys katkeaa”. Ojanen toivoi, että kunnat lähtisivät jopa 

kilpailemaan kierrätyspuiston sijoittumisesta alueelleen, sillä sen odotetaan tuovan mukanaan monipuolista 

yritystoimintaa ja sitä kautta työpaikkoja. Hollolassa kierrätyspuistoon suhtaudutaan lähtökohtaisesti myöntei-

sesti. – ”Me haluamme etsiä asiaan ratkaisua ja tarvittaessa olla mukana ratkaisua luomassa. Ensin tarvitaan 

kuitenkin jonkun verran lisäselvityksiä,” kunnanjohtaja Päivi Rahkonen kertoo. Sijaintipaikkana mainitaan 

epämääräinen ”kehätien varsi”. Kuten edellä todettiin Aikkala -nimi olisi laittanut kaikki hollolalaiset 

kartalle. Artikkelissa mainitaan syyskuussa avattava verkkokysely. Tiedotteen karttaa (Kuva 5) ei ollut 
(http://www.e-pages.dk/hollolan/247/). Karttaa ei myöskään ollut Seutu4:n verkkosivujulkaisussa 31.8.2017 

(https://www.seutuneloset.fi/paikalliset/802248) eikä missään numerossa ennen asukaskyselyn loppua (15.10.2017). 

Muissa lehdissä kartta oli ennen asukaskyselyä. Kuinka näin kävi hollolalaisille osoitetussa uutisoinnissa? 

Kuka ohjasi ja ketä? 
 Jos ja kun joku hollolalainen sattui lukemaan Hollolan Seudun artikkelista ensimmäistä kertaa kierrä-

tyspuistosta, kovin hyvä käsitys näiden kolmen auktoriteetin kommenteista jäi. Sijaintipaikka oli epä-

määräinen ”kehätien varsi”. Hollolaiselle ei tullut mieleenkään, että ollaan tekemässä clean-tech -alan 

kaatopaikkaa. Kenenkään Hollolassa ei pitäisi huolestua ennen tulevaa 2.-15.10. järjestettyä verkkokyse-

lyä. Ensimmäinen kierrätyspuiston asukastilaisuuskin oli jo ollut Lahdessa 4.9. 

 ESS (9.10.2017, Liite 2 ss. 3-4) nosti esiin Kehätie -kohteen otsikolla: ”Uusi alue voi löytyä kehätien 

varresta”, johon nastolalaiset ja muut voivat hyvin tarttua. Paikan nimi on ”kehätien varsi” eikä Aikkala. 

Hollola tuki hanketta. Tietämättömät hollolalaiset olivat hämillään. Heikkouksia ei ollut. Toinen 

asukastilaisuus järjestettiin Hollolassa vasta asukas-/karttakyselyn jälkeen 1.11.2017.  

 Liiton tekemän kierrätyspuistohankkeen ja asukaskyselyn (2.-15.10.2017) esittelyvideossa 

(https://youtu.be/pkYV_qhXweM, 01.10.2017) kohteiden numerot ovat virheelliset! Hollolan kehätie -kohteen 

numero on 2, vaikka se on 9 liiton lehdistötiedotteessa (Kuva 4, s. 15) ja kartta-/asukaskyselyssä (katso kuva 

8). Lisäksi videossa harhauttavasi puhutaan 100 ha:n alueesta, vaikka kehätie -kohde oli tuolloin 287 ha!. 

 

Vuorovaikutuksen odotettu tulos 

Lahti, Hollola ja liitto saivat mitä halusivat eli hyvin informoidut nastolalaiset ja muut äänestivät Hollolan 

kunnan tukeman ja hyvien liikenneyhteyksien kehätie -kohteen selkeäksi ykköseksi (Kuva 8). (Sitowise, 2017 

s. 87). https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/02/Lahden_seudun_kierr%C3%A4tyspuisto_karttakysely_yhteenveto.pdf 

 Äänestysaktiivisuus (osallistuminen) tukee hyvin sivun 14 Taulukon 1 sisältöä. Kierrätyspuistohankkeen 

kanssa painineet nastolalaiset ja muut olivat paljon aktiivisempia kuin hankkeesta ”tietämättömät” hollola-

laiset.  

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

muualla asuvat. 
 

http://www.e-pages.dk/hollolan/247/
https://www.seutuneloset.fi/paikalliset/802248
https://youtu.be/pkYV_qhXweM
https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/02/Lahden_seudun_kierr%C3%A4tyspuisto_karttakysely_yhteenveto.pdf
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Asukaskysely ja siitä tehty esittelyvideo  

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

 ovat täysin puolueellisesti toteutetut poliittisiin tarkoituksiin. 
 

 

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

 

”Selvitys tehtiin tiiviissä vuorovaikutuksessa asukkaiden ja sidosryhmien kanssa: hankkeen aikana 

järjestettiin kaksi yleisötilaisuutta ja toteutettiin verkkopohjainen karttakysely. Saadusta palaut-

teesta tehtiin yhteenveto kullekin alueelle, mutta tätä ei pisteytetty.” 
 

Tämä ei pidä paikkaansa. Hollolalaisia syrjittiin. 

Tilaisuuksista ei kuulutettu Hollolan Sanomissa ja paikannimi oli harhaanjohtava. 
 

Koska liiton mukaan sijaintipaikkaselvitys on osana (vaihe)maakuntakaavan toteuttamista, 

sijaintipaikkaselvityksen vuorovaikutusta sitoo maankäyttö- ja rakennuslaki! 
 

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

 ”Kaavoitusta edeltäneiden selvitysten laatimiseen ei sovelleta maankäyttö- ja rakennuslakia tai YVA-lakia ja 

-asetusta, vaan nämä säädökset ohjaavat maa-kuntakaavan laatimista ja ympäristövaikutusten arviointi-

menettelyä.” 

  

”Kun mitkään lait eivät ohjanneet selvitystä niin liitto eli kuin pellossa ja 

sijaintipaikkaselvitys tehtiin vastoin sekä maankäyttö- ja rakennuslakia että YVA-lakia. 

Millainen on liiton moraali ja etiikka? 
 

1.6. Päijät-Hämeen liitto mustamaalaa professori Uusitalon  

Uusitalo laati 29.7.2018 ESS:iin mielipidekirjoituksen sijaintipaikkaselvityksen vuorovaikutuksesta (Liite 3, 

s. 2). Liitto EOAK:an antamassaan selvityksessään (Liite 4) mustamaalaa professori Uusitalon toteamalla:  
 

”Erityisesti Etelä-Suomen Sanomien Lukijalta palstalla 29.7.2018 julkaistussa kirjoituksessa Uusitalo 

on kohdentanut epäasiallisia ja loukkaavia väitteitä liiton erityisasiantuntija Tapio Ojaseen” (s. 1) ja 

”Pidämme Olavi Uusitalon Tapio Ojaseen henkilökohtaisesti kohdentuvaa kirjoittelua erityisesti 

Etelä-Suomen Sanomissa 29.7.2018 epäasiallisena ja moitittavana.” (s. 8).  
 

Edellä olleen mediatiedotteen (Kuva 4 s. 15) ja ohjausryhmän 1. kokouksen muistion (Liite 5) mukaan 

silloinen erityisasiantuntija, väyläviraston ylitarkastaja Tapio Ojanen vastasi mediasuhteista. Ojanen mainitaan 

kirjoituksessa 29.7.2018, koska hän oli paljon esillä mediassa. 

 Vuorovaikutus syrji hollolalaisia. Ohessa on muutama lisäseikka Ojasen toimintaan. Uusitalon kirjoituk-

sen toteamus: ”Ojanen myönsi sanaongelman: ”Puisto on omalla tavallaan harhaanjohtava” (ESS 11.11.2017). 

Hänen mukaansa asiasta kiinnostuneet pääsevät vaikuttamaan sijoituspaikan valintaan (ESS 24.8.2017), mutta 

hän ei halunnut ottaa hollolalaisia mukaan.” on totta.  

 Liitto Ojasen antamassa Hollolan yleiskaavan luonnosvaiheen lausunnossaan (14.11.201) toteaa:  
 

”On mahdollista, että uusi maakuntakaava astuu voimaan ennen kuin yleiskaavatyötä ollaan viemässä 

kunnan valtuuston hyväksyttäväksi. Tästä johtuen on tässä lausunnossa tuotu esiin strategisen yleiskaavan 

luonnoksen suhde korjattuun maakuntakaavaehdotukseen 2014.”  
 

 Liitto ei lausunnossaan kuitenkaan mainitse eikä selitä uutta llk -termiä, Aikkalan llk2-aluetta, kierrätys-

puistoa eikä kiertotaloutta. Liitto ei vaadi myöskään niiden käyttöä. Halutessaan hollolalaiset mukaan Ojanen 

olisi voinut täyttää yllä mainitun lupauksen noudattamalla uutta maakuntakaavaa ja kertomalla mainitut 

kertomatta jätetyt asiat.  

 Niinikään Ojanen olisi voinut aloittaa asukkaiden kontaktoinnin heti tilatessaan huhtikuussa 2017 sijainti-

paikkaselvityksen. Hän oli kuitenkin ohjausryhmän 1. kokouksen jälkeen muuttanut suunnitelman aika-

taulua ja tuskin hollolalaisten näkökulmasta löysempään suuntaan (Liite 5. kohta 8.5. s. 5). 

https://www.youtube.com/watch?v=gcwbdga8i-k&t=2s
https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/10/20201012MH_Maakuntakaava2020_ehdotus_SELOSTUS.pdf
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 Jos esimerkiksi Hollolan Sanomat on poistanut kohdealueiden kartan (Kuva 5, s. 16) 30.8. lehdestä 

Ojanen olisi voinut vaatia sen 6.9. numeroon ja Seutu4:n 31.8. -verkkojulkaisuun. Nähtyään lehdistön (ESS 

24.8.) käyttävän ”kehätien varsi” -nimeä hän oli hyvin voinut vaatia maakuntakaavan 2014 mukaisen Aikkala-

nimen käyttöä ESS:n 30.8. ja 9.10. -numeroihin. Jälkimmäisessä artikkelissa otsikossakin oli ”kehätien varsi”. 

Ojasella olisi ollut monia keinoja saada hollolalaisia/set mukaan. 

 Kuvan 8 (s. 18) mukaan ”Päijät-Hämeen liitto sai mitä halusi eli hyvin informoidut nastolalaiset ja muut 

äänestivät Hollolan tukeman ja hyvien liikenne yhteyksien Kehätien selkeäksi ykköseksi.” kuten totean 

kirjoituksessani. 

 Päijät-Hämeen liitto kieltäytyi 18.11.2020 käsittelemästä professori Uusitalon oikaisuvaatimusta 
 

From: Päijät-Hämeen Liitto / Toimisto <toimisto@paijat-hame.fi>  

Sent: Wednesday, 18 November 2020 10.34 

To: olavi.uusitalo@gmail.com 

Subject: Sähköpostinne 9.11. 
 

Päijät-Hämeen liiton maakuntahallitus on antanut vastineen 17.12.2018 Eduskunnan oikeusasiamiehen 

kansliaan tekemänne kantelun johdosta. Oikeusasiamiehen kanslia on päättänyt asian käsittelyn.  

Päijät-Hämeen liitto katsoo asian omalta osaltaan loppuun käsitellyksi.  

Päijät-Hämeen liitto 

 

 

1.7. Hollola kiistää varauksenteon yleiskaavaan 

 
Kierrätyspuistoon varautuminen Hollolan yleiskaavassa tulee julki  
 

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

maakuntakaavan 2014 Aikkalan llk2-alueelle.  
 

”Maakuntakaavamerkintä: - llk - luonnonvaralogistiikan kehittämisalue [Aikkalan llk2]  

Hollolan strateginen yleiskaava 2017 [hyväksytty 3.4.2017]:  

Kierrätyspuistoon on varauduttu Hollolan strategisessa yleiskaavassa (hyv. 2017)” (Sito, 2017, s. 39) 
 https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/02/Sijaintipaikkaselvitys_8_12_2017.pdf  

 

Kuntalaisten vastustusadressit 

Vastustamme Lahden seudun kierrätyspuiston sijoittamista Hollolaan kehätien varteen. 

Hollolan kierrätyspuiston sijaintipaikkaa vastustavat adressit avattiin joulukuussa 2017. Nimiä kerättiin 

luovutuksen yhteyteen 15.1.2018 mennessä 1750 henkilöltä. Nimien keruu adressiin jatkuu edelleen. Lisä-

nimiä on tullut adressin luovuttamisen jälkeen yli 400.  

 

Hollola kiistää varauksenteon yleiskaavaan 
 

Kesään 2018 mennessä Hollolan kunta ja Päijät-Hämeen liitto olivat panostaneet kehätie -kohteeseen 

(Aikkalan piilohankkeeseen): 
 

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

Lahden eteläisen kehätien Nostavan liittymään. 

 - Hollola, Lahti ja liitto olivat saaneet Aikkalan lk2 -alueen maakuntakaavaan ja kaatopaikkavarauksen 

Aikkalan llk2-alueelle yleiskaavaan ja aiotulle kehätie -kohteeseen ilman muistutuksia ja valituksia 

 - kehätie -kohde oli asukasvastustuksesta vapaa eli sitä mitä poliitikot halusivat 

 - kehätie -kohde oli saatu sijaintipaikkaselvityksen ja asukaskyselyn selkeäksi ykköseksi. 

   - Hollolan kunta oli valmis panostamaan kierrätyspuistoon 

 - Hollolan valtuusto oli päättänyt (9.4.) lähteä mukaan kierrätyspuiston Päijät-Hämeen jätehuollon 

vetämään YVA-prosessiin 

 - maakuntahallitus (14.5.) ja -valtuusto (18.6.) olivat aloittaneet jätteenkäsittelyn vaihemaakuntakaavan. 

 - Hollolan kunta oli hakenut keväällä kunnanjohtaja Päivi Rahkoselle korkeata kunniamerkkiä (myönnetty 

joulukuussa 2018). Rahkonen on muun muassa kh:n esittelijänä vastuussa yleiskaavan (hyv. 3.4.2017) 

kaavaratkaisuista. Kunniamerkkihakemus siirtyi 1.8. Ritarikuntien arviointiin.  

 

https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/02/Sijaintipaikkaselvitys_8_12_2017.pdf
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On kunnan ja liiton (Lahden) kannalta erittäin kiusallista ja hankalaa professori Olavi Uusitalon löytäessä 

kunnan ja maakuntaliiton kaavoituksesta ja muusta toiminnasta asioita, jotka ovat rikkoneet Maankäyttö ja 

rakennuslakia (132/1999) epäämällä hollolalaisilta vuorovaikutusmahdollisuuden. 

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

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

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

sivuille (Kuva 9) professori Uusitalon kaava- ja paikannimiharhautuksia ja viestintää koskeviin mielipide-

kirjoituksiin (ESS 15.7. ja 29.7.2016). 
https://www.hollola.fi/library/files/5b6d7d64c9105849210006c5/Hollolan_kunta_vastaa_Lukijan_mielipiteeseen_hein_kuu2018.pdf 

 

Hollolan kunnan ja maakunnankin kannalta erittäin arvovaltainen taho, kh:n pj ja maakuntahallituksen varapj, 

Kristiina Hämäläinen, elinvoimajohtaja Heli Randell, kaavoitusarkkitehti Katariina Tuloisela ja tiedottaja Pilvi 

Kallio-Meriläinen, kiisti vastineessaan (10.8.2018) varauksenteon, jotta Hämeen ELY-keskus voi ottaa kehätie 

-kohteen YVA-menettelyyn. Vastineessa mukana olevat Uusitalon mielipidekirjoitukset ovat selkoesityksinä 

luettavissa Liitteestä 3. Kunta ja kh:n pj jakoivat tietoa vastineesta omilla Twitter- ja Facebook -tileillään. 

 

 

 

 

Hollolan kunta kiisti kaavoituksen myös Suetu4:n mielipidekirjoituksessaan 22.8.2018 (http://www.e-

pages.dk/hollolan/296/, s.6), joka koski saman lehden Olavi Uusitalo mielipidekirjoitusta (15.8.2018, http://www.e-

pages.dk/hollolan/297/, s. 6). Uusitalo korjasi kunnan perättömät väitteet 26.9.2018 (http://www.e-

pages.dk/hollolan/302/, s.6).  

 

 

1.8. Hollola ei puhu totta eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan 
 

 

Hollolan vastine 10.8.2018   

Kunnan vastineen ensimmäisessä kohdassa muun muassa todetaan: 
 

”Kierrätyspuistoa ei ole käsitelty kunnan kaavatyössä.” 
 

Lause ei pidä paikkansa. Sijaintipaikkaselvityksen (Sito, 2017a) ohjausryhmän 1. kokouksen muistiossa ja 

Siton raportissa (Sito, 2017c) todetaan Hollolan Aikkala/Okeroinen/kehätie/kohde 9 osalta: ”Kohde 9: 2017 

hyväksytyssä strategisessa yleiskaavassa on varauduttu kohteeseen” ja ”Kierrätyspuistoon on varauduttu 

Hollolan strategisessa yleiskaavassa (hyv. 2017)”  
 

Edellä kerrottiin myös, kuinka Hollola vei kierrätyspuistovarauksen yleiskaavaan 2017  
 

Kolmannessa kohdassa todetaan: 
 

”Kirjoituksessa on sijainteina menneet sekaisin kierrätyspuistoksi aiottu alue ja maanvastaanottoon 

tarkoitettu Aikkalan alue. Aikkalan alueelle ei ole suunniteltu eikä ole tulossa kierrätyspuistoa.” 

https://www.hollola.fi/library/files/5b6d7d64c9105849210006c5/Hollolan_kunta_vastaa_Lukijan_mielipiteeseen_hein_kuu2018.pdf
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 kunta / kierrätyspuiston asiantuntijasivut (8.10.2018) / Vastine alhaalla oikealla. 
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Lauseet eivät pidä paikkansa. Professori Uusitalo ei mainitse kirjoituksissaan Aikkalan maanvastaanotto-

aluetta, koska se ei ole hänen kirjoituksissaan tarkastelemissa hyväksytyssä maakuntakaavassa 2014 

eikä yleiskaavassa 2017. Uusitalo ei voi sekoittaa alueita, kun niistä toista hän ei edes mainitse. Aikkalaan on 

suunniteltu kierrätyspuistoa, koska Aikkalan llk2-alueelle on tehty sille varaus (Kuva 3, s. 9).  

 Hollolan kunta teki kierrätyspuistovarauksen yleiskaavaan vastoin Maankäyttö- ja rakennuslakia liiton 

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

lisäpisteitä laittomasti tehdystä kaavoituksesta. 

 Hollolan kunta ei puhu totta EOAK:an lähettämässään professori Uusitalon mielipidekirjoituksia 

koskevassa vastineessa 10.8.2018. 

 

Hollolan kunnan professori Uusitalo kantelua koskeva selvitys (Hollola, 2018)   

 

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

kh lisäsi oman, virallisesta maakuntakaavasta poikkeavan maakuntakaavaotteen (Kuva 10), jonka oi-

keellisuudesta liitto ei suostunut antamaan lausuntoa.  

 

 
 

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

 

Vastineessa sanotaan: 
 

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

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

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

Ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistui huhtikuussa 2010. 
 

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

 
Hollolan kertoo, että maakuntakaavan 2014 (hyväksytty 2.12.2016) Aikkalan luonnonvaralogistiikan koh-

dealue on Aikkalan maanvastaanottoalue. Lainvoimaisessa maakuntakaavassa 2014 ei mainita Aikkalan 

maanvastaanottoaluetta! 

 Puhutaanko selvityksessä tarkoituksella perättömiä asioita, joilla voidaan harhauttaa Suomen 

ylintä oikeuden valvojaa eli EOAK:a. 

 Kunta unohtaa tarkoituksella edellä mainitut (katso s. 4) kh:n vuosina 2015 ja 2016 antamat maakunta-

kaavaehdotuksen 2014 lausunnot, joissa todetaan kunnalla olevan kaksi (mm. Aikkala llk2, 78 ha) luonnon-

varalogistiikan aluetta, llk. Laillisen maakuntakaavan kaavaselostuksessa alueet laajennetaan kattamaan myös 

jätteet (katso s. 4), https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/02/maka2014_SELOSTUS_20190514.pdf  (s. 82) 

 

EOAK:n selvityksen seuraavassa osiossa todetaan: 
 

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

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

Kaavamääräys:  
 

Aluekohtaiset määräykset:  
 

Riihimäentien varren alueen teollisuus- ja työpaikka-alueelle voidaan muun toiminnan ohella sijoittaa 
seudullisesti tärkeitä ja ympäristövaikutuksiltaan merkittäviä luonnonvara- tai muun logistiikan tai jätteen 
käsittelyn tai kierrätyksen alueita.  
 

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

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

 

Hollola myöntää nimenomaan yleiskaavan ehdotusvaiheessa salaa tuodut jätteenkäsittelyn ja kierrätyksen 

määritykset. Niistä ei ole keskustelu yleiskaavan aikaisemmissa vaiheissa eikä asukastilaisuuksissa.   

 

Kunta kertoon edelleen, että Aikkalan maanvastaanottoalue on sekä strategisessa yleiskaavassa 2017 että 

maakuntakaavassa 2014 (hyv. 2.12.2016) (”Alue oli mukana seudullisen maanvastaanottoalueen YVA- 

tarkastelussa (ns. Aikkalan seudullinen maanvastaanottoalue) ja sillä perutella ja sen aikaisilla tiedoilla 

todettu sopivaksi paikaksi em. toiminnalle ja niin muodoin oli mukana maakuntakaavassa. Kunnan yleiskaava 

ei voi olla ristiriidassa maakuntakaavan kanssa, josta syystä alue otettiin mukaan strategiseen yleiskaavaan”) 

ja sitten viitataan liitekarttaan 1a, jonka ylimmäisenä karttana on kuvan 10 kartta. 

 

 Hollolan kunnan EOAK:an toimittamassa Liitteen 1a ylimmäisessä kartassa (Kuva 10) on Aikkalan 

maanvastaanottoalue, joka kunnan selvityksessä EOAK:an (edellä) todettiin olevan sekä yleiskaavassa että 

maakuntakaavassa (2014).  

 Lisäksi ylin kartta yksilöidään maakuntakaavaotteeksi sen sisällä olevalla tekstillä: ”kierrätyspuiston 

selvitysalue” joka on myös kartan nimessä ”Maakuntakaavaote, johon on lisätty kierrätyspuiston selvitysalue”.  

 

https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/02/maka2014_SELOSTUS_20190514.pdf
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Liitteen 1a ylin kartta (Kuva 10) vahvistaa kunnan edellä todettua harhautuskertomusta Aikkalan seudulli-

sesta maanvastaanottoalueesta EOAK:aan. 
 

 Lainvoimaisen maakuntakaavan mukaan Aikkalan seudulliselle maanvastaanottoalueelle ei voida 

sijoittaa edellä listattuja toimintoja. Toiminnot voidaan sijoittaa vain Riihimäentien varren alueen 

teollisuus- ja työpaikka-alueella olevalle Aikkalan llk-aluelle . Katso Kuvat 2 (s. 6) ja 3 (s.10).  

 Hollolan yleiskaavan 2017 ja 2020 Teemakartoilla 5 Ympäristövaikutuksia aiheuttavat toiminnot (alla 

nettiositteet) Aikkalan llk2-alue näkyy, mutta se on molemmissa ilman nimeä ja alueen suunnitellun toimin-

nan kertomista. Kartoilla ei näy Aikkalan seudullista maanvastaanottoaluetta!  

https://www.hollola.fi/library/files/5d088756c910584f300001dc/kaastratyk_lainv_teema5_ymp.pdf  (yleiskaava 2017) 
https://www.hollola.fi/library/files/5faa8ed6c91058cd4b00047e/Y21_Strateginen_yleiskaava2020_ehdotusvaihe_kaavakartta5_ymparistovaikutukset

_kh9.11.2020.pdf  (yleiskaava 2020) 

 

 Samat EAOK:n toimitetun selvityksen perättömät perusteet toistuvat prof. Uusitalon oikaisuvaatimuksen 

(1.10.2018) käsittelyssä kunnanhallituksessa 3.12.2018 ja 14.1.2019 sekä YVA-tilaisuudessa 3.6.2019. Lisäk-

si maakuntakaavan 2014 hyväksymisajankohdaksi sanotaan vuosi 2014. Kaava hyväksyttiin 2.12.2016. 
 

Kunnanjohtaja Päivi Rahkosen kunnanhallituksen esittely 14.1.2019 
 

”Vastauksena todetaan seuraavaa: 

Kunnanhallitus 14.01.2019 

Maakuntakaavan ja kunnan strategisen kaavan Aikkala- nimike viittaa maanvastaanottopaikkaan; 

tämä kokonaisuus on sisällöltään ja sijainniltaan suppeampi alue kuin vuonna joulukuussa 2017 

valmistuneen tehdyn selvityksen mukainen kierrätyspuisto. Maakuntakaavan merkintä LLK2 viittaa 

Aikkalan maanvastaanottoalueen merkintään. Merkinnän tekeminen muuhun tarkoitukseen ilman 

laajempaa selvitystä ei olisi ollut mahdollista maakuntakaavaan. Kunnan strategisen yleiskaavan 

merkintä pohjautuu maakuntakaavamerkintään.” 
 

”Maakuntaliitto sen enempää kuin kuntaakaan ei ole voinut ottaa kaavoihin mukaan joulukuussa 

2017 valmistuneen kierrätyspuistoselvitykseen perustuvia varauksia, koska molemmat kaavat ovat 

valmistuneet ennen kierrätyspuistoselvityksen käynnistymistä (maakuntakaava 2014, kunnan 

strateginen yleiskaava huhtikuu 2017).” 

 
Rahkosen vastaus kaavoitusta koskevaan kysymykseen YVA-tilaisuus 3.6.2019 

 

”No tässä on moneen kertaan oikaistu sitä, että me ollaan täysin nolla tilanteessa. Kaikki kaavoitus 

joudutaan tekemään, kaikki kaavoituspäätökset eli nyt selvitetään. Tässä ei varmaan siihen 

historiaan kannata mennä, eli maanläjitysalueesta on lähtenyt aikanaan nämä varaukset ja niitä 

varteen on tehty kaavaan ennakkovarauksia eli 2014 maakuntakaavassa oli tehty ja sen mukainen 

varaus on tehty meidän strategisessa yleiskaavassa. Ja tämä selvitys, joka on käynnistynyt 2016 on 

sen maakuntakaavan jälkeen käynnistynyt asia eli ei sillä maakuntakaavalla tai strategisella 

yleiskaavalla ole voitu ottaa kantaa tähän asiaan, ja tämä kaavoitus tehdään ihan omana prosessina, 

mikäli tähän päädymme.” 
 

Professori Uusitalo vaati 10.11.2020 Hollolan kuntaa oikaisemaan sen eduskunnan oikeusasiamiehen 

kansliaan 3.12.2018 lähettämän selvityksen. Kunnanhallitus 24.11.2020 antamassaan päätöksessä toteaa: 
 

”Kunnanhallitus toteaa, että Uusitalon selvityspyyntö ei anna aihetta toimenpiteisiin. Lisäksi kunnan-

hallitus toteaa, että Uusitalolle on aikaisemmin jo vastattu asiaan riittävästi ja asianmukaisesti, joten 

hänelle ei enää vastata samaa asiakysymystä koskeviin tiedusteluihin.” 
 

Lukija voi katsoa edeltä kunnanjohtajan asiani esittelyn 14.1.2019 kokouksessa. Se on valhetta. 

 

Päätöksen perustelussaan asian valmistelija, hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen toteaa: 
 

”Uusitalo on asiakysymykseen liittyen lähettänyt kunnanhallitukselle 1.10.2018 päivätyn oikaisu-

pyynnön, jonka kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan 3.12.2018 §190 ja käsittelystä tehdyn 

oikaisupyynnön kokouksessaan 14.1.2019 §12.” 

 

https://www.hollola.fi/library/files/5d088756c910584f300001dc/kaastratyk_lainv_teema5_ymp.pdf
https://www.hollola.fi/library/files/5faa8ed6c91058cd4b00047e/Y21_Strateginen_yleiskaava2020_ehdotusvaihe_kaavakartta5_ymparistovaikutukset_kh9.11.2020.pdf
https://www.hollola.fi/library/files/5faa8ed6c91058cd4b00047e/Y21_Strateginen_yleiskaava2020_ehdotusvaihe_kaavakartta5_ymparistovaikutukset_kh9.11.2020.pdf
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Rantanen aloitti Hollolan kunnan hallinto- ja talousjohtajana 1.6.2020. Hän joutui heti uskomaan muutettua 

totuutta eikä saanut selvittää tosiasioita puhtaalta pöydältä. Tämä on valitettavaa. Kaavoitusarkkitehti 

Katariina Tuloisela kertoi Uusitalolle, että sijaintipaikkaselvityksessä mainittu kehätie -kohteen varaus-

maininta on konsultin tekemä virhe. Tuloisela oli ohjausryhmän 1. kokouksessa 29.5.2017, jonka muistiossa 

(Liite 5) mainitaan myös varaus. Hän lienee itse vienyt kehätie -kohteen varaustiedon kokoukseen. 

  Professori Uusitalo toivoi Seutu4:ssa Hollolan kunnan hyväksyvän eettiset ohjeet, tai jos ne ovat 

hyväksytty, niin noudattavan niitä käytännön viranhaltijatyössä (29.5.2019, s. 5, http://www.e-

pages.dk/hollolan/335/). Niitä ei noudateta! 

 

Hollolan kunta on luokitellut professori Uusitalon persona non grataksi.  

 

 Hollolan kunnan EOAK:n selvityksessä (3.12.2018) mainitaan: ”Kantelussa esitetään erilaisia nimi-

vaihtoehtoja”.  Sivun 9 kuva 3 havainnollistaa prof. Uusitalon kantelussaan esiintuomaa kunnan nimenkäyttöä 

yleiskaavan luonnos- ja ehdotusvaiheissa. Ehdotusvaiheessa tehtiin kehätie -kohteelle 45 ha:n kaatopaikka-

varaus Aikkalan llk2-alueelle vastoin maankäyttö- ja rakennuslakia. Missään yleiskaavan 2017 asiakirjassa 

ei siis mainita kierrätyspuistoa, kiertotaloutta eikä maakuntakaavan mukaista Aikkalan llk2-aluetta. Vii-

meinen yleiskaavaan 2017 liittyvä asukastilaisuus oli luonnosvaiheessa! 

 Kaavoituksessa kunta käytti useaa nimeä peitelläkseen Aikkalan llk2-alueen. Edelleen keväällä 2018 eräs 

kh:n jäsen ohjeisti viranhaltijoita keksimään uuden paikan kierrätyspuistolle. 
 

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

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

terv. Kristiina Vanhala-Selin” 
 

 

 

1.9. Aikkala/kehätie -kohde mukaan YVA-menettelyyn 
 

Kesällä 2018 YVA-menettelyyn otettiin mukaan Siton selvityksen neljä parasta kohdetta. Liitto toteaa 

sijaintipaikkaselvityksen ohjausryhmän 1. kokouksen muistiossa (19.6.2017) (Liite 5 s. 2):  
 

 ” P‐H liiton näkemyksen mukaan hanke on maakuntakaavan toteuttamista. Hankkeen tavoitteena 

on löytää alueita jatkosuunnittelua varten ja esittää alueista vertailukelpoista tietoa kaikkien 

käyttöön. Selvityksen pohjalta tarkastellaan maakuntakaavan muutostarpeita”  

 

Liitto toteaa vuorovaikutuksesta/tiedottamisesta Uusitalon kantelun johdosta EOAK:an antamassaan selvityk-

sessä (PHL, 2018):  
 

”Tiedottamisesta ei tässä vaiheessa ole vastaavaa säädöspohjaa kuin YVA-menettelyn ja maakunta-

kaavan laatimisen osalta säädellään.”  

 

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

Kaavoitusta edeltäneiden selvitysten laatimiseen ei sovelleta maankäyttö- ja rakennuslakia tai YVA-

lakia ja -asetusta, vaan nämä säädökset ohjaavat maa-kuntakaavan laatimista ja ympäristövaiku-

tusten arviointimenettelyä.  
https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/12/20201204_MKH_Listalle_muistutusten-vastineet.pdf 

 

Huhtikuussa 2019 YVA:n yhteysviranomainen, Hämeen ELY-keskus ilmoitti, että Siton sijaintipaikkaselvitys 

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

http://www.e-pages.dk/hollolan/335/
http://www.e-pages.dk/hollolan/335/
mailto:Katariina.Tuloisela@hollola.fi
mailto:Heli.Randell@hollola.fi
mailto:Kristiina.Hamalainen@hollola.fi
https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/12/20201204_MKH_Listalle_muistutusten-vastineet.pdf
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”4.2 Hankevaihtoehdot ja niiden käsittely 

Arviointiohjelmassa on esitetty hankkeen toteutusvaihtoehtoina ns. 0- vaihtoehto ja neljä eri sijoi-

tus-paikkavaihtoehtoa. Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan tarkasteltavat vaihtoehdot muo-

dostavat asiallisen lähtökohdan lain vaatimukset täyttävälle YVA-menettelylle. Vaikka monissa 

mielipiteissä on kyseenalaistettu nyt esitettyjen sijoituspaikkaehtojen sopivuus kyseiselle hankkeel-

le ja esitetty kriittisiä näkemyksiä sijoituspaikkavaihtojen valintamenettelystä, esitettyjen vaihto-

ehtojen ympäristövaikutusten vertailua voidaan pitää YVA-lain kannalta asianmukaisena.” 

 (Hämeen ELY -keskus, HAMELY 1330/2018 29.3.2019, ss. 18-19) 
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BF974514D-DEAF-4941-AD7C-AC77BCC181E9%7D/145179 

 

Koska sijaintipaikkaselvitys on osa (vaihe)maakuntakaavan toteuttamista, sen säädöspohjan määrittelee 

maankäyttö- ja rakennuslaki! Liitto ei puhu EOAK:n selvityksessä eikä muistutuksen vastineessaan totta   
 

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

asetuksen (277/2017) mukaisesti. Liiton mukaan ainakaan sijaintipaikkaselvityksen tiedottamista ja vuoro-

vaikutusta (tämä vastaa YVA-lainsäädännön kuulemista) ei tehty YVA-lainsäädännön eikä Maankäyttö- ja 

rakennuslain mukaisesti. Koska sijaintipaikkaselvitys on osana vaihemaakuntakaava, sen tiedotus olisi pitänyt 

tehdä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.  Tässä on ristiriita. Katso sivun 5 Kuvan 1 kohta 5. Sito; 

Vastoin lakia, silti YVA:in 
 

Kuinka on mahdollista, että YVA-yhteysviranomainen on hyväksynyt Aikkala/kehätie -

kohteen YVA-menettelyyn? Kohteen varaus tehtiin maankäyttö- ja rakennuslain 

vastaisesti ja sitä kohdeltiin sijaintipaikkaselvityksessä vastoin samaa lakia. 

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

varauksen YVA-aineistoon ja vaihemaakuntakaavaan (Kuva 11). YVA-vastaava Päijät-Hämeen jätehuolto 

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

Ote professori Uusitalon YVA-lausunnoista koskien Hollolan strategista yleiskaavaa 2017 

Samaan kuvaan (Kuva 11) Riihimäentien varren teollisuus- ja työpaikka-alue (pinta-ala tarkistetaan), 

Aikkalan llk2-alue ja VE1. Koko Aikkalan llk2-alueelle on tehty kaatopaikka eli jätteenkäsittely- ja 

kierrätysvaraus, 78 ha. Kierrätyspuiston alueelle siitä osuus 35 ha (tarkistetaan) ja se on kierrätyspuiston 

varauksen koko. Kaikki merkataan kuvaan. Lisäksi otetaan PrintScreen Pääkartasta Elinkeinot / Tilaa 

vaativat elinkeinoalueet niin että kattaa Riihimäentien varren teollisuus- ja työpaikka-alueen. Nyt näkyy 

kaikki mitä kierrätyspuistolle on tehty ja kaikki tämä on tehty salassa valtuustolta ja kuntalaisilta. Tästä 

asiasta ei ole yhtään keskusteltu. Tässä tuodaan avoimutta niin suhmuroituun hommaan.  
 

 

 

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian (EOAK) ohittaminen 
 

 Liitto aloitti jätteenkäsittelyn vaihemaakuntakaavan laadinnan kesällä 2018 ja Hollola yleiskaavan päivi-

tyksen syyskuussa 2019. Kunta ja liitto tiesivät, että EOAK vakiintuneen käytäntönsä mukaan ei tutki, kun 

uudelleenkaavoitus on menossa (toinen viranomaimen hoitaa asiaa). 19.11.2019 EOAK ilmoitti tästä Uusi-

talolle. 

 Se, että EOAK ei tutki, ei tarkoita sitä, etteikö lainvastaisuuksia Hollolan kunnan ja liiton 

toiminnassa olisi ollut. Tähän viittaa muun muassa se, että Hollolan kunta professori Uusitalon kantelun 

johdosta EAOK:an antamassaan selvitykseen liittää ”itse muokkaamansa maakuntakaavaotteen” (Kuva 10). 

Maakuntakaavan 2014 kartta löytyy linkistä. 
 https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/02/maka2014_kartta_1000x1300_20190514.pdf 

 Esimerkki: Hollola ja liitto saivat EOAK:sta prof. Uusitalon saman kanteluaineiston. Hollolan mukaan 

hän on sekoittanut Aikkalan maanvastaanottoalueen ja aiotun kierrätyspuiston alueen ja liiton mukaan 

maakuntakaavan 2014 llk2 ja EJm2 varaukset. Kunta ja liitto puhuvat ristiin. Kumpi on asiantuntija? 

Kumpikaan ei puhu totta. 
 

 Nyt ollaan sivun 5 Kuvan 1 kohdassa 6. EOAK:n vakiintunut käytäntö: ei tutki, kun tehdään uudel-

leenkaavoitus. 
 

https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BF974514D-DEAF-4941-AD7C-AC77BCC181E9%7D/145179
https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/02/maka2014_kartta_1000x1300_20190514.pdf
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Kuva 11. Hollolan strateginen yleiskaava ja VE1 (Pohjakartta Sweco) 

 

 

1.10. Yhteenveto Päijät-Hämeen liiton ja Hollolan suhmuroinnista 
 

Kiertotalous ja siihen liittyvä kierrätyspuisto ovat olleet Lahdelle, liitolle ja Hollolalle tärkeä asia jo 

vuosikausia (Lautakunta pitää Montaria parempana kierrätyspuistolle - "Tarve on aito, ja kiertotalous voi 

tuoda työpaikkoja", ESS 8.3.2016 https://www.ess.fi/paikalliset/248583, Lahti sitoutui kiertotalouteen: "Talous 

kääntyy toisin päin!" ESS 10.5.2016 https://www.ess.fi/paikalliset/242220,  

 Kuitenkaan liitto ei mainitse niitä eikä selitä niitä maakuntakaavassa 2014 (hyv. 2.12.2016), jossa 

keskustelu on ohjattu tuulivoimaan, kauppaan ja Hälvälään ampuma-alueeseen. Liitto ei neljässä Hollolan 

yleiskaavan lausunnoissaan mainitse kiertotaloutta, kierrätyspuistoa, jätteenkäsittelyä eikä Aikkalan llk2-

aluetta. Mainitut asiat jätteenkäsittelyä lukuun ottamatta eivät ole Hollolan yleiskaavassakaan 2017, vaikka 

kaavassa varauduttiin kierrätyspuistoon. Tiedottaessaan medialle maakuntakaavasta liitto jätti kiertotalouteen 

liittyvät asiat kokonaan mainitsematta ja puhuu Hollolan kohteista vähätellen tai jättää ne mainitsematta. 

 Paikallislehti Seutu4 kirjoitti lehtiinsä sen, mitä liitto oli heille toimittanut. Tämän takia maakunta-

kaavaehdotusta käsitelleessä artikkelissa ei mainita llk-alueita, Aikkalan llk2-aluetta, kiertotaloutta, kierrätys-

puistoa eikä jätteenkäsittelyä. ESS vähättelee Aikkalaa (24.5.2016) ja jättää sen mainitsematta (18.11.2016). 

Liitto koordinoi perusteellisesti paikallista lehdistöä maakuntakaavan tiedottamisessa.  Paikallislehti Seutu4 

kirjoitti lehtiinsä sen, mitä liitto oli heille toimittanut. Tämä tarvittiin Aikkalan piilohankeen salaamiseksi. 
 Näin liitto ja Hollolan kunta saivat halutut kaavamerkinnät ensin maakuntakaavaan 2014 ja sitten 

yleiskaavaan 2017 muistutuksitta ja valituksitta. 

 Kaavoituksen ulkopuolella tehty, mutta vaihemaakuntatyöhön olennaisesti liittyvä sijainti-

paikkaselvitys oli Lahdelle, liitolle ja Hollolalle oiva menetelmä pitää hollolalaiset pimennossa ja 

toteuttaa rinnakkainen Aikkalan kierrätyspuiston piilohanke. Rambollin esikartoitukseen (22.8.2016) 

valituista kymmenestä kohteesta viisi sijaitsee Lahden Nastolassa, kolme Orimattilassa ja kaksi Hollolassa. 

Aikkalan llk2

-alue (78ha)

Riihimäentien varren 

teollisuus ja työ-

paikka-alue (300 ha)

Varaus kierrätys-

puistolle 35 ha

https://www.ess.fi/paikalliset/248583
https://www.ess.fi/paikalliset/242220
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Samat kohteet sopivat myös Siton selvitykseen, koska näin tulevassa asukaskyselyssä mahdolliset 

hollolalaisäänet hajautuvat usealle kohteelle. Lisäksi ”Okeroinen” -kohde oli saanut uuden ”vetävämmän” 

nimen ”kehätien varsi” tai vastaava keskittämään nastolalaisten ja muiden äänet hyvien liikenneyhteyksien 

”kehätie”- kohteelle. 

 Liitto myönsi tämän (ESS 3.11.2017) ”Kommentteja tuli eniten Nastolan ja Hollolan sijaintivaihto-

ehdoista, joiden välinen vastakkainasettelu näkyi tuloksissa. Nastolan alueen vastaajista monet olivat 

äänestäneet Hollolan vaihtoehtoa parhaaksi. Hollolalaiset puolestaan olivat äänestäneet Nastolan kohteita.” 

Nastolalaiset äänestivät ”Hollolan vaihtoehtoa” (yksikkö) = kehätietä ja ”hollolaiset puolestaan olivat 

äänestäneet Nastolan kohteita” (monikko) (katso Kuva 8, s. 18).  

 Kovaa asukasvastustusta saaneet Nastolan kohteet, Kirviä ja Montari, otettiin mukana sijaintipaikka-

selvitykseen, jotta sijaintipaikkaselvitykseen saatiin asutusta lähellä olevia kohteita ja jotta nastolalaiset ja 

muut saatiin äänestämään kehätie -kohdetta. Halutun äänestuloksen (kehätie on #1) kannalta aluevalinta oli 

perusteellinen. 

 Sijaintipaikkaselvityksen julkistamisen jälkeen kiertotalous nostettiin heti esiin: ”Kiertotaloutta palvele-

van jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaava” ja Hollolan kunnanhallituksen tiedotus 4.9.2017: 

 

  ”Kiertotalous tulee haastamaan nykyisen jätehuoltoalan toimintalogiikkaa ja ansaintaperusteita. 

Kiertotalouden mukaisessa talousjärjestelmässä kaatopaikoille ja polttoon menevät materiaalihäviöt 

on minimoitu. Kiertotalouden perusytimenä on varmistaa jätehuoltoa edeltävien vaiheiden merkitystä 

kestävän materiaalikierron saavuttamisessa.” 

 

 Liiton silloinen erityisasiantuntija Tapio Ojanen vastasi vuorovaikutusosiosta siis myös kokonaisuudessaan 

lehdistötilaisuudesta/lehdistön tiedottamisesta ilman ohjausryhmää. Sito (2017a) -asiakirjasta on otettu vuoro-

vaikutuksen aikataulu ja toteutus:  

 

 ”8.1 Aikataulun tarkentaminen 

 - Aikataulu esiteltiin kokouksen yhteydessä. Aikatauluun tehdään muutos vuorovaikutussuunnitelman 

osalta niin, että: 

 - Tiedottaminen hankkeesta aloitetaan ennen kuin raporttiluonnos tuodaan julkisuuteen 

 - Lehdistötilaisuus pidetään ensin ja noin viikon päästä ensimmäinen vuorovaikutustilaisuus. Tilaisuuden 

yhteinen tiedote lähetetään ennen elokuussa. Lehdistötilaisuuden hoitaa kokonaisuudessaan tilaaja 

 - Ensin järjestetään vuorovaikutustilaisuus 1 ja sen jälkeen toteutetaan verkkokysely. Ulospäin työ 

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

 Vuorovaikutussuunnitelma toteutettiin taidolla, jotta maakunta ”äänesti” Aikkala/kehätie -kohteen ykkö-

seksi. Hankkeen vetäjänä Ojanen koordinoi lehdistöä tarkoitushakuisesti, perusteellisesti ja liiton kannalta 

tehokkaasti. Ensimmäisestä asukastilaisuudesta (4.9.2017) ei ilmoitettu Hollolan Sanomissa. Kierrätys-

puiston oikea merkitys (=kaatopaikka) ei ollut eikä annettu hollolalaisten tiedossa/tietoon ennen kartta-

kyselyä. Sijaintipaikkaselvityksen julkistuksessa (24.8.2017) ESS käyttää nastolalaisille hyvin tuttua karttaa 

(Kuva 6, s.16) eikä kohdealueiden karttaa (Kuva 5, s.16). 

 Liitto ja Hollola kertoivat sijaintipaikkaselvityksen onnistuneen hyvin; ”Asukkaille tehdyn verkkokyselyn 

mukaan Hollola olisi paras vaihtoehto uudelle kierrätyspuistolle. Kyselyyn vastasi 800 henkeä, mikä on Päijät-

Hämeen liiton erityisasiantuntijan Tapio Ojasen mielestä hyvä tulos” (ESS 5.12.2017) ja ”Nyt olemme vasta 

saaneet tehtyä kuntalaisten kuulemisen.” totesi Hollolan kh:n silloinen pj. Kristiina Hämäläinen (ESS 

3.11.2017). Rinnakkainen Aikkalan kierrätyspuiston piilohanke viedään määrätietoisesti maaliin! 

 ESS uutisoi, että ”yleisötilaisuudessa [4.9.2017] aloitetaan asukkaiden kontaktointi” (ESS 24.8.2017) ja 

”kaikkia kuntia on informoitu hankesuunnitelmista tasapuolisesti” (ESS 5.12.2017), vaikka lehti oli uutisoinut 

Nastolan asukasillasta 14.10.2016: ”Vaihtoehtoisia alueita etsitään. Asia on seudullinen. Ympäristövaikutus-

ten arviointi on tehtävä kaikille paikoille. Mitään savuverhoa ei ole. Asukkaita kyllä kuullaan” 

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

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

paikkaselvityksessä YVA-lain ja -asetuksen vastaisesti. YVA-vastaava, PHJ, jätti mainitsematta kierrätys-

puistovarauksen. Kuinka tällä tavalla voidaan toimia näin mittavan hankkeen kanssa? 

 Hollolan yleiskaavan 2017 kierrätyspuistovaraus on kolme kertaa yritetty turhaan saada lisättyä YVA-

aineistoon ja vaihemaakuntakaavaan. YVA-vastaava Päijät-Hämeen jätehuolto (PHJ) ei kuitenkaan ole sitä 

YVA-ohjelmaan eikä -selostukseen ottanut.  
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2. Merkitys asutukselle ja ihmisten hyvinvointiin 
 

Vaihemaakuntakaavaehdotus(12.10.2020) ohjaa Hollolan strategista yleiskaavaa 2020 kierrätyspuisto-

hankkeen (selv-merkintä) osalta. Ehdotuksessa on unohdettu kokonaan Salpakankaan 12000 asukasta. Kehätie 

-kohteen aiheuttamia sosiaalisia vaikutuksia ei käsitellä vaihemaakuntakaavaehdotuksessa ollenkaan.  
 

Asukasviihtyisyyskysely kesä 2019 

 Kyselyn (Hollolan kunta / tiedote 26.8.2019) mukaan luonnonläheisyys ja ympäristö lisäävät asukas-

viihtyisyyttä ylitse muiden. Kierrätyspuisto oli jaetulla ykköstilalla asukasviihtyisyyttä laskevana tekijänä. 
 

Hollolan sijaintipaikkaa vastustava adressi 

Talvella 2018 tosiasioiden valjettua Hollolan kierrätyspuiston sijaintipaikkaa, ei kiertotaloutta, vastustavat 

adressit avattiin. Adressin allekirjoitti 15.1.2018 mennessä 1750 henkilöltä. Adressi on auki edelleen. 

Lisänimiä on tullut adressin luovuttamisen jälkeen yli 400. Alueen rajaaminen 287 ha:sta 152 ha:in ei 

ratkaise sijaintipaikan ongelmaa. Kaatopaikka on edelleen aivan liian lähellä 12000 asukkaan Salpakan-

kaan asutustaajamaa.  
 

 

2.1. Hollolan kehätie -kohde sijaitsee tuulen yläpuolella Salpakankaan asutukseen nähden 
 

Isojen laitosten, kuten kaavailtu kierrätyspuisto (VE1), tulee sijaita riittävän kaukana isoista asutuskeskuksista, 

kuten Salpakangas. Vallitsevien tuulten (Kuva 12; lähde YVA-selvitys) tulisi puhaltaa kaatopaikan yli 

poispäin asutuskeskuksesta, kuten Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksessa tapahtuu. Eniten alueella tuulee 

voimakkuudella 2.1.-5.7. m/s lounaasta, mikä tuo kaavaillun kierrätyspuiston melun, hajun ja pölyn 12000 

asukkaan Salpakankaalle.  

 

Kuva 12. Lahden sääaineiston tuuliruusu (YVA-selvitys). 

 
Tarastenjärven keskus on noin 15 km päässä Tampereelta koilliseen, noin 2 km itään Nurmin kylän keskuk-

sesta (Nurmi-Sorilan asukasluku on noin 660 asukasta) ja noin 1.5 km etäisyydellä luoteeseen Kangasalan 

Ruutanasta (noin 2500 asukasta). Tampereen seudun vallitsevat etelä- ja lounaistuulet puhaltavat jätteen-

käsittelykeskuksen yli asutuksesta poispäin. (Nurmi-Sorilan osayleiskaava Selostus / 12.12.2016). Seudulla 

vallitsevista etelä- ja lounaistuulista huolimatta alueelta kantautuu melua kaakkoispuolella (n. 1.5 km 

etäisyydellä) olevalle Ruutanan asuinalueelle saakka. Myös kaatopaikan lokkien kirkuminen on sillä alueella 

koettu häiritsevänä. (Ruutanan osayleiskaava … 14.12.2010 ja Lähtöaineisto).  

 Nokian ECO 3 sijaitsee Nokialla sen koillispuolella. Koukkujärvellä on ollut kaatopaikka vuodesta 1964 

lähtien, joten ECO3:a ei ole perustettu 13000 asukkaan asutuksen lähelle niin kuin nyt Hollolan kehätie -

kohdetta ollaan kaavailemassa. Lähin asutuskeskus vallitsevien lounastuulien alapuolella on Ylöjärven 

Soppeenmäki. Etäisyys sinne on neljä kilometriä. ECO 3. 

  

Millaisia nämä haitat olisivat, jos vallitsevat etelä- ja lounaistuulet puhaltaisivat kaatopaikan, kuten nyt 

suunnitellun kehätie -kohteen, 12000 asukkaan Salpakankaalle?  
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2.2 Ympäristörikoskatsaukset 2017-2020 
 

”Yhtenä keskeisenä ympäristörikollisuuden uhka- ja torjuntakuvana voidaan pitää sitä, että ympäristö-

rikosten alhainen kiinnijäämisriski lisäisi jatkossa taloudellista voittoa tavoittelevan järjestäytyneesti osana 

liiketoimintaa toteutetun ympäristörikollisuuden määrä. Alhaisen kiinnijäämisriskin ohella ympäristörikosten 

osalta on tuomioistuimissa omaksuttu rangaistuskäytäntö, joka on varsin lievä. Ympäristön turmelemisesta 

tuomitaan käytännössä yleisesti päiväsakkoja tai harvoin ehdollista vankeutta. Ehdoton vankeusrangaistus on 

Suomessa vuoden 1995 rikoslain ympäristörikoksia koskevan muutoksen jälkeen tuomittu vain niin sanotussa 

Lokapojat -tapauksessa” (Ympäristörikos-katsaus 2019:11) 

 Suomen ympäristörikostilaston kaksi lukumäärältään suurinta rikosryhmää, Ympäristön turmeleminen ja 

Ympäristörikkomus, vaikuttavat eniten jätteen luvattomaan hävittämiseen. Vuosina 2013-2019 edellisiä oli 

140-190 vuodessa ja jälkimmäisiä 190-270.  

 Törkeä ympäristön turmeleminen on ympäristön turmelemisen törkeä tekomuoto. Jos ympäristön tur-

melemisessa aiheutettu vahinko tai vahingon vaara on erityisen suuri, rikoksessa tavoitellaan huomattavaa 

taloudellista hyötyä tai rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, voidaan tekijä tuomita törkeästä ympäristön 

turmelemisesta. Teon vähimmäisrangaistus on neljä kuukautta ja enimmäisrangaistus kuusi vuotta vankeutta. 

Poliisi kirjasi vuonna 2018 yhteensä 12 törkeää ympäristön turmelemista. Kaikki vuonna 2018 kirjatut törkeät 

ympäristörikokset ovat esitutkinnassa paikallispoliisissa. Kaikkien tapausten voidaan katsoa tapahtuneen 

osana yritystoimintaa. Enin osa tapauksista liittyy erilaisten jätteiden muodossa tapahtuneeseen ympäristön 

pilaamiseen/roskaamiseen, mutta esitutkintaan on myös tullut luvanvastaista/luvatonta maa-ainesten 

hyödyntämistä. 

 Ympäristön turmeleminen -rikosryhmässä ”Tyypillisesti esitutkintaan tulevat ympäristörikokset koskevat 

mm. eri jätteiden luvaton hävittämistä tai niiden säilyttämistä joko pien- tai teollisuuskiinteistöjen alueella. 

Yleisesti rikoksesta epäiltynä ympäristön turmelemisessa on keski-ikäinen mies.” Ympäristörikkomus -

rikostyhmässä: ”Lähes poikkeuksetta epäillyt ympäristörikkomukset ilmoitetaan poliisille esimerkiksi silloin, 

kun erilaisia jätteitä tai romua on hylätty tai jätetty vähäisempiä määriä luvattomiin paikkoihin. 

Ympäristörikkomukset ovat luonteeltaan usein sellaisia, ettei niiden tekijä ole ilmoitushetkellä tiedossa. Mikäli 

tekijä saadaan tiedoksi, on seuraamus useimmiten poliisin määräämä rangaistusvaatimus.” Kaatopaikka ei siis 

lisää kiinnijäämisriskiä eikä muuta rangaistuskäytäntöä. Se ei myöskään houkuttele keski-ikäistä miestä 

eikä paljasta salaa jätteitä maastoon jättäviä henkilöitä.  

 Suurempi rikosryhmä eli Ympäristörikkomukset kuitenkin muodostavat riskin kaatopaikalle, jonne koo-

taan vaarallisia jätteitä, asbestia ym. erilaisista yrityksistä. Ympäristörikoskatsauksen (2017) mukaan syksyllä 

2016 tarkastettiin Keski-Uusimaalla 37 autokorjaamoa, joista 15:sta eli yli 40 prosentilla oli puutteita vaaral-

listen jätteiden käsittelyssä ja niistä annettiin rangaistusvaatimukset ympäristörikkomuksista. Kuinka paljon 

Keski-Uudenmaan autokorjaamojen toimintaa voi yleistää koko Uusimaalle, joka on Lahden seudun 

kierrätyspuiston päämarkkina-alue, ja muihin toimialoihin siellä? Ympäristörikkomuksissa piilevät kaato-

paikan suurriskit! 

 Tukes kartoitti kiertotalouteen liittyviä riskejä ja löysi merkittäviä ongelmia (Tekniikka & Talous, 

5.3.2019). Tukesin mukaan ”Kiertotalouteen liittyy myös räjähdysten, vuotojen ja tulipalojen kohonnut riski. 

Kierrätettävä materiaali voi syttyä tavallista herkemmin palamaan. Raaka-aine ja sen ominaisuudet ovat 

erilaiset verrattuna puhtaaseen raaka-aineeseen. Oman sivuvirran koostumus tunnetaan, mutta jos se on 

kerätty, vaikka kuluttajalta, epävarmuus kasvaa. Lähtökohtaisesti pitää varautua siihen, että mukana on myös 

sinne kuulumatonta tavaraa. Esimerkiksi metallinkeräyksestä on löytynyt teollisuuden mittalaitteita, jotka 

paljastuivatkin säteilynlähteiksi.”  

 Tukes nimenomaan korostaa vieraiden aineiden, joita kaatopaikalle tulee joka tapauksessa sekä 

kuluttajilta että yrityksistä, merkitystä räjähdys-, vuoto- ja tulipaloriskin kohottajana. Halutaanko näitä 

riskejä ottaa 13000 asukkaan Salpakankaan kupeeseen? 

 

Kierrätyspuisto ei poista vaihtelevaa kysyntää. Jos joku jätteenkäsittely-yritys ottaa kysyntäriskin (ei 

jatkokäsittelyä, ei asiakasta, hävitys ja loppusijoitus ovat kallista vieden liiketoiminnan katteet) ostaessaan 

jotakin jätettä, niin kierrätyspuisto ei ole ratkaisu. Haiseva pilaantunut / pilaantuva aine on ja makaa 

paikallaan. 
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2.3. Kaatopaikka-, jätekeskus- ja jätekasapalot ja muut riskit 
 

Ohessa muutama tärkeä kirjoitus aiheesta. 
 

”Jätevuoret liekeissä Teollisuuden ja rakennusten purkujätettä sisältävät kasat ovat monin 

paikoin kasvaneet holtittomasti. Tilanne heikentää paloturvallisuutta.”  
 

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

”Kierrätyspuiston myrkylliset savut ovat todellinen uhka”  
 

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

”Kierrätyspuiston sijoituspaikka pitää valita huolella” 
 

Lääkintöneuvos LT, yleislääketieteen ja ympäristöterveydenhuollon erikoislääkäri Kunnanvaltuutettu ja 

kunnanhallituksen jäsen Pentti Lampi kirjoittaa (http://www.e-pages.dk/hollolan/384/, s. 4)      
 
 

Palot jatkuvat kaiken aikaa. Alla on listausta. 
 

15.12.2020 Sapelikatu Lahti Hakekasa syttyi Sapelikadulla Lahdessa – sammutustyöt kestivät yöhön asti. 

Päivystävän palomestarin mukaan hakekasa oli kooltaan noin 500 kuutiometriä. Pelastuslaitos levitti kasan 

palopaikan läheiselle kentälle ja sammutti sen pienemmissä osissa. Sammutustyöt jatkuivat yhteen asti yöllä. 

Palo ei ollut vaarassa levitä ympäristöön Palo oli syttynyt luultavasti itsestään, arvioi päivystävä palomestari. 
https://www.ess.fi/paikalliset/3193886 
 

21.10.2020 Pansiontie Turku Turun suurpalon jälkisammutukset jatkuvat ainakin torstaiaamuun – kahden 

kerrostalon asukkaat evakuoitiin. Palosta annettiin keskiviikkona päivällä vaaratiedote runsaan savunmuodos-

tuksen vuoksi, mutta vaara oli ohi keskiviikkona illalla yhdentoista aikaan. – Palo levisi varastoon, jossa oli 

runsaasti ajoneuvojen renkaita. Rakennuksessa oli neljä liiketilaa ja kolme asuntoa. https://yle.fi/uutiset/3-

11605682 Tehtävä oli Viljasen mukaan myös sammuttajille hyvin vaativa. – Raskas savu, joka syntyi kumin 

ja polttonesteiden palamisesta, oli terveydelle vaarallista. Alueelle annettiin siksi vaaratiedote. Kehotimme 

sulkemaan ikkunat ja ilmanvaihdon, hän painottaa. https://www.is.fi/turun-seutu/art-2000006677224.html 
 

Tiistai 6.10.2020 Hamina Jätepalon sammutustyöt Haminassa jatkuvat jo neljäntenä päivänä – "Vuoro-

kauden päästä pitäisi takaseinän jo näkyä" 

https://kymensanomat.fi/uutiset/lahella/708c9629-f623-4ba3-ba0a-f2c8c80c7424 

Tulipalo syttyi varastohallissa lauantaina [3.10.] ja paloa on sammutettu siitä lähtien. Pelastuslaitos on 

sammuttanut varastohallissa syttynyttä tulipaloa pian jo kolmen päivän ajan. – Nyt sammutustyöt ovat siinä 

vaiheessa, että niiden loppu on jo näkyvissä. Vuorokauden päästä pitäisi takaseinän jo näkyä, kertoo päivystävä 

palomestari Ville Salonen Kymenlaakson pelastuslaitokselta. Tulipalosta levisi runsaasti savua. Sammutus-

töissä on ollut mukana vakinaisten palokuntien lisäksi sopimuspalokuntia Etelä-Kymenlaakson kunnista ja 

Pohjois-Kymenlaaksosta Kouvolasta.  
 

25.9.2020 Aittaluoto/Pori  Porissa tehdasalueen jätekasan tulipalo saatiin hallintaan – raivaustyöt jatkuvat 

vielä tunteja  https://yle.fi/uutiset/3-11562816 

Porissa Aittaluodon tehdasalueella on syttynyt yöllä kasapalo, jossa palaa muun muassa muovi- ja pahvijätettä, 

Satakunnan pelastuslaitos kertoo. Pelastuslaitoksen mukaan tulipalo on saatu rajattua hyvin ja sammutus- ja 

raivaustyötä jatketaan todennäköisesti läpi aamupäivän. Tulipalosta syntyi terveydelle haitallista savua ja 

alueen ihmisiä kehotettiin pysymään sisätiloissa sekä sulkemaan ilmanvaihto. Savu painui joen yli pohjoiseen 

asutusalueelle. Onneksi tuuli oli maltillista. Pelastuslaitos varautui myös tarvittaessa herättämään nukkuvia 

ihmisiä lähimmistä asuintaloista. Aittaluodossa paloi myös kaksi viikkoa sitten Aittaluodon teollisuus-

alueella paloi paperimassakasa viimeksi kaksi viikkoa sitten.  
 

29.8.2020 Rusko / Oulu Ruskon kaatopaikan tulipalo saatiin sammutettua – savu haittasi lähialueella. Ruskon 

kaatopaikka-alueella on syttynyt tulipalo. Hälytys tuli torstai-iltapäivänä neljän aikaan. Iltapäivällä tulipalosta 

tuli runsaasti savua ja pelastuslaitos neuvoi lähialueen asukkaita sulkemaan ovet ja ikkunat ja ilmastoinnin. 

Jätekasassa paloi muun muassa muovia. Palomestari Hannu Timosen mukaan tulipalo on todennäköisesti 

syttynyt itsestään. https://www.kaleva.fi/ruskon-kaatopaikan-tulipalo-saatiin-sammutettua-sa/1688910 

https://www.sll.fi/hollola/2020/08/21/jatevuoret-liekeissa/
http://www.e-pages.dk/hollolan/387/
http://www.e-pages.dk/hollolan/384/
https://www.ess.fi/paikalliset/3193886
https://yle.fi/uutiset/3-11605682
https://yle.fi/uutiset/3-11605682
https://www.is.fi/turun-seutu/art-2000006677224.html
https://kymensanomat.fi/uutiset/lahella/708c9629-f623-4ba3-ba0a-f2c8c80c7424
https://yle.fi/uutiset/3-11562816
https://www.kaleva.fi/ruskon-kaatopaikan-tulipalo-saatiin-sammutettua-sa/1688910
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28.7.2020 Yle Suuret jätekasojen palot uhkaavat jo kiertotalousalan imagoa – riskit olivat tiedossa 

Pelastusalan asiantuntija ehdottaa, että jätteenkäsittelylaitoksilla olisi oma palokunta. https://yle.fi/uutiset/3-

11466551 
 

21.7.2020 Tampereella on ollut kaksi vaikeaa jätekasapaloa lähellä asutusta lyhyen ajan sisään – 

sammuttaminen vie aikaa ja on vaarallista. https://yle.fi/uutiset/3-11457974 
 

20.7.2020 Enerkon Tampere (Katso Liite 6). Savusta vaaraa Tampereella – hehtaarin kokoinen puukasa 

syttyi työkoneesta. Paloa sammuttamassa on yli 20 pelastuslaitoksen yksikköä. https://www.is.fi/tampereen-seutu/art-

2000006576535.html 
 

16.6.2020 Topinoja/Turku Jätekeskuksen tulipalon sammutustyöt jatkuvat Turussa Topinojan jätekeskuksen 

paloa sammutetaan jossain muodossa yön yli, kerrotaan pelastuslaitokselta. STT: 14.6. 8:59, Päivitetty 14.6. 

Turun Topinojalla sijaitsevassa jätekeskuksessa paloi sunnuntaina noin 1 700 kuutiota rakennusjätettä. Paloa 

on sammutettu useita tunteja. Sammutusraivaustyöt jatkuvat iltamyöhään ja vartiointi vielä pidempään, 

pelastuslaitokselta kerrotaan. 
 

10.6.2020.Myllymäki/Jämsä Jämsän palo näkyy Jyväskylän Roninmäelle asti, Keskisuomalainen, 10.6.2020. 

Vaara ohi: Ikkunat, ovet ja ilmanvaihto kehotettiin sulkemaan Jämsänkoskella Myllymäen ja Pääskysmäen 

alueella, 10.6.2020. Valtava jätekasa roihusi Myllymäen teollisuusalueella Jämsässä, ilmavoimat auttoi 

sammutuksessa – "Savunmuodostus on aivan hurjaa", kertoi Ylen kuvaaja Keski-Suomi 11.6.2020 Jämsän 

jätepalon vedet valuvat pohjaveteen – alueen kaivovettä ei nyt kannata juoda. https://www.ksml.fi/paikalliset/2741107 
 

29.5.2020 Purkupiha /Lahti Tulipalosta vaarallista savua; Suurpalo Tulipalosta vaaraviesti laajalle alueelle. 

Palavasta kierrätyspolttoaineesta syntyi sankka ja vaarallinen savupilvi Lahden Jokimaalla, Sammutus jatkui 

koko päivän Jokimaalla. Myrkylliset hajut todellinen uhka. Kierrätyspuisto Asutukselle odotettavissa 

kohtuuttomia terveysriskejä. ”Kierrätyspuiston” jätteiden lajittelu- ja käsittelyhallien ja kaatopaikkojen palot 

ovat yleisiä” ESS 3.6.2020.   
 

11.5.2020 Delete Tampere Latso liite 6. ”Hälytys tulipalosta Deleten jätteenkäsittelylaitoksella Ruskon 

Tauskonkadulla tuli aamuyöllä puoli viiden aikaan. Palo oli syttynyt suuressa kasassa, jossa oli metalli- ja 

muovipitoista rakennusjätettä. Viereiseltä asuinalueelta jouduttiin evakuoimaan noin 350 ihmistä palosta 

levinneen sankan savun takia.” ESS 11.5.2020, https://www.ess.fi/kotimaa-ulkomaat/1767922  

 Jätekasan suurpalo ajoi asukkaita evakkoon Tampereella – laitokselle annettiin uhkasakko luvan-

vastaisista jätteistä viime vuonna, YLE 12./15.5.2020 https://yle.fi/uutiset/3-11347622 

 Tampereen valtavan tulipalon syy jäänee mysteeriksi, vaikka vihiä on syystä: Poliisi ei epäile rikosta, 

yrityksen pihalla paloja aiemminkin, YLE 12.5.2020 https://yle.fi/uutiset/3-11346996 

 ”Tampereella 11.5. oli valtava tulipalo Deleten Ruskon kierrätyslaitoksella 15 metriä korkeassa 

jätekasassa, 350 asukasta evakuoitiin päiväksi. Samalla alueella on huhtikuussa ollut pienempiä paloja jo 

kahdesti. Savun lisäksi alueelta on aiemmin levinnyt yli puolentoista vuoden ajan mädäntyneen kananmunan 

kaltaista hajua, mitä syntyy pitkään varastoidusta rakennusjätteestä.” ESS 3.6.2020 
 

2017-2018 Delete Tampere Deleten hajuhaitat vuosina 2017-2018. Mikä on syypää kummalliseen löyhkään, 

joka häiritsee asukkaita Hervannassa? "Alue haisee kananmunapieruilta" Kuluvan vuoden aikana pelastus-

laitos on käynyt alueella useamman kerran tarkastamassa hajusta tulleita ilmoituksia. Aamulehti 4.2.2018  

https://www.aamulehti.fi/a/200850145 Deleten laitoksella Tampereen Ruskossa on edelleen löyhkäävää jätettä: Ely-

keskus seuraa toimintaa ja toimenpiteet kovenevat, jos hajutilanne ei parane Ensimmäisen kerran yritystä 

muistutettiin asiasta jo syksyllä 2017. Aamulahti 4.1.2019  https://www.aamulehti.fi/a/201386034 
 

21.1.2020 Heinola Kuusakosken tehdasalueella Heinolassa syttyi tulipalo, https://www.ess.fi/paikalliset/761678 
 

5.8.2019 Heinola Tulipalo kierrätyskeskuksessa Heinolassa https://www.ess.fi/paikalliset/37163 
 

8.6.2019 Heinola Romuautot roihusivat Heinolassa – Valtava savupatsas sai autoilijat hiljentämään 

moottoritiellä. (MTV 8.6.2019) 
 

26.1.2019 Kujala Lahti. Kujalan jätekeskuksen alueella palaa jätekasa – ei epäillä tahallaan sytytetyksi 
https://www.ess.fi/art2515199 

https://yle.fi/uutiset/3-11466551
https://yle.fi/uutiset/3-11466551
https://yle.fi/uutiset/3-11457974
https://www.is.fi/tampereen-seutu/art-2000006576535.html
https://www.is.fi/tampereen-seutu/art-2000006576535.html
https://www.ksml.fi/paikalliset/2741107
https://www.ess.fi/kotimaa-ulkomaat/1767922
https://yle.fi/uutiset/3-11347622
https://yle.fi/uutiset/3-11346996
https://www.aamulehti.fi/a/200850145
https://www.aamulehti.fi/a/201386034
https://www.ess.fi/paikalliset/761678
https://www.ess.fi/paikalliset/37163
https://www.ess.fi/art2515199
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26.7.2017 Topinoja / Turku Suuri tulipalo Topinojan kaatopaikalla Turussa saatu hallintaan – vieressä metaa-

nikaasuvoimala. (YLE 26.7.2017)  
 

12.1.2018 Kujala Lahti Kujalan jätekeskuksessa oli suuri tulipalo - tuli eteni kuljetinhihnalla pihan jätekasasta 

lajittelu-rakennukseen https://www.ess.fi/paikalliset/196498 
 

16.7.2017 Kujala Lahti Energiajätekasa syttyi tuleen Kujalan jätekeskuksessa Lahdessa 
https://www.ess.fi/art2385366 
 

29.6.2017 Topinoja / Turku Pelastuslaitoksen toimintaa on haitannut alueella lennelleet dronet. Sammutus-

työt kestävät iltaan asti. Varsinais-Suomen pelastuslaitos sai tiedon Turun Topinojan jätekeskuksesta sytty-

neestä tulipalosta lauantaiaamuna. Jätekeskus sijaitsee noin seitsemän kilometrin päässä Turun keskustasta. 

(IS 29.6.2019)   
 

11.4.2007 Topinoja / Turku Topinojan kaatopaikkapalo hallinnassa Turussa. (Turun Sanomat 11.4.2007)  

 

VTT (2008) kertoo kymmenestä vuosina 2004-2008 sattuneesta palosta: 
 

- Keimolan rengasterminaalin palo 2.1.2004 

- Jätehallin palo Kajaanissa 14.3.2006 

- Kierrätysmateriaaleja hyödyntävän tuotantolaitoksen palo Lappeenrannassa 16.5.2006 

- Paperivaraston palo Seinäjoella 15.6.2006 ja 3.6.2008 

- Rengaspinnoittamon palo 19.7.2006 Pernajalla 

- Palo ongelmajätelaitoksella 3.7.2007 Tuusulassa 

- Rakennusjätteen palo Turussa 5.2.2005 ja 29.3.2007 

- Paperivaraston palo Seinäjoella 3.6.2008 

- Kompostointilaitoksen palo Joutsenossa 21.6.2008 

 

 

Haluaako Hollola ottaa niin lähelle 12000 asukkaan asutuskeskusta tällaiset riskit 

jälkipolvien kiusaksi? 
 

 

 

2.4. Kulttuuri- ja luontoympäristö  

 

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

 

”Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat (s. 7) 

Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen 

turvaamisesta. Valtakunnalliset arvot on turvattu. Jätteenkäsittelyalueen sijaintivaihtoehtoja etsit-

täessä rajattiin sijoittumisessa jo alun perin pois valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristö- ja 

maisema-alueet, joten mikään vaihtoehtoalueista ei sijainnut valtakunnallisilla arvoalueilla eikä nii-

den välittömässä läheisyydessä.” 

 

Kuvan 13 mukaan kehätie -kohde sijaitsee keskellä kolmea merkittävää kulttuuriympäristöä. Mikä raati 

sijaintipaikkaselvityksessä on todennut, että kulttuuriympäristöjen arvot on turvattu? Kartanon omakoti-

yhdistys on täysin eri mieltä. 

 

https://www.ess.fi/paikalliset/196498
https://www.ess.fi/art2385366
https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/10/20201012MH_Maakuntakaava2020_ehdotus_SELOSTUS.pdf
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Kuva 13. Maiseman ja kulttuuriympäristön kannalta arvokkaat kohteet / Kehätie (Sito, 8.12.2017) 
 

 

Edelleen kaavaselostuksessa sanotaan: 
 

”Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden säilymistä edistetään suoja-aluein ja 

lajien suojelutarve huomioon ottaen. Turvataan riittävät viherkäytävät jätteenkäsittelyalueen lähei-

syyteen ekologisten yhteyksien säilymistä varten. Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden 

riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta.” 

 

Syksyn 2019 ekologinen verkosto ja virkistysyhteydet Hollolassa -asukasillassa oli muun muassa Kuva 14 

Nostava Laadullisessa tarkastelussa korostuneet luonnon monimuotoiset ydinalueet (lila”).  
 

 
 

Kuva 14. Nostava: Laadullisessa tarkastelussa korostuneet ydinalueet (lila) ja nykyisin / syksy 2019 

suunnitteilla oleva 152 hehtaarin kaatopaikka 
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Selvityksestä, johon asukasilta kuului, on Rambollin raportti (20.4.2020). Se ei ollut enää ehdotusvaiheen 

aineistossa. Miksei? Raportin tekstissä ei mainita kierrätyspuistoa, vaikka se oli esille 12.9. 2019 asukasillassa 

ja piirsin kartalle VE1 vaihtoehdon. Kierrätyspuisto näkyy vaivihkaa/salakavalasti dokumentin lopussa 

kartoissa 7.4. (s. 42) ja 7.5. (s. 43). Kuvan 14 Nostavan ydinalue ja sinne johtavat ekologiset yhteydet ovat 

poistettu raportin kuvista 6.1., 6.2. ja 6.3. 

 Karttaan 14 lisätty nyt aiottu (152 ha) kierrätyspuisto sijaitsee kokonaan tällä luonnon monimuotoisuuden 

ydinalueella. Karmeata mihin paikkaan kaatopaikkaa suunnitellaan. Miksi ei asioita selvitetä etukäteen? 

Kuvan 14 alueen luonnonmonimuotoisuuden karttaa ei ollut sijaintipaikkaselvityksessä! 

  

Rambollin raportin ehdotus 

 

”7. EHDOTUS ALUEELLISEKSI VIHERVERKOSTOKSI JA SUOSITUKSET 

MAANKÄYTÖLLE 
 

Kuvassa 7-1 on esitetty Hollolan viherverkoston rakenne analyysien ja asiantuntija-arvioiden perus-

teella. Verkoston yhteyksien ja alueiden valintaa, sisältöjä ja yhteyksien rooleja verkostossa on kuvattu 

edellisissä kappaleissa. Strategisen yleiskaavan päivityksen yhteydessä lähtökohdaksi ekologisen 

verkoston osoittamiseksi otetaan raportissa esitetty kartta 7-1.” 
 

Edelleen todettaan: 
 

Suositukset maankäytölle ja jatkosuunnitteluun: 

Alueita ylläpidetään ja kehitetään yhtenäisinä, hyvin saavutettavina sekä toiminnoiltaan ja luonnon 

ympäristöltään monipuolisina virkistys- ja viheralueina. Aluetta ja sen toimintoja tarkemmin 

suunniteltaessa ja lupamenettelyn yhteydessä tulee ottaa huomioon luontoarvot, kulttuurihistorialliset 

ja maisemalliset arvot, ja varmistaa virkistys- ja ulkoilureittien verkoston jatkuvuus. Erityistä 

huomiota tulee kiinnittää meluun ja esim. valtateiden estevaikutusten ehkäisemiseen. 
 

 

ja edelleen: 
 

”Suositukset maankäyttöön ja jatkosuunnitteluun: Tarkemman suunnittelun yhteydessä tulee ottaa 

huomioon lähivirkistysalueiden riittävyys, luontoarvot, kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot 

sekä varmistaa virkistysyhteyksien jatkuvuus. Yhteyden luonne voi vaihdella rakennetusta luonnon-

mukaiseen.” 
 

ja edelleen: 
 

“Suositukset maankäyttöön ja jatkosuunnitteluun: Tarkemman suunnittelun yhteydessä tulee ottaa 

huomioon lähivirkistysalueiden riittävyys, luontoarvot, kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot 

sekä varmistaa virkistysyhteyksien jatkuvuus. Yhteyden luonne voi vaihdella rakennetusta luonnon-

mukaiseen.” 
 

 

Kuvassa 7-1 (Kuva 15) on mukana myös Nostavan luonnon monimuotisuuden ydinalue. Edellä sitaateissa 

asiantuntijat ovat ehdottaneet tätä ratkaisua. Ramboll vielä korostaa ehdotustaan raportin viimeisen sivun 

kuvassa, joka on kuva 7-1. Nämä asiantuntijat ovat tehneet ratkaisunsa ilman Aikkalan kierrätyspuiston 

piilohankkeen aiheuttamia paineita. Sijaintipaikkaselvityksen ohjausryhmässä oli vain Aikkaln piilohanketta 

ajavia jäseniä eivätkä he ole luonnon asiantuntijoita. Se näkyy siinä, ettei kuvan 14. karttaa ollut selvityksessä. 

YVA-konsultit tekevät työtä toimeksiantajalle! Nyt Hollola on kuitenkin vastoin parhaita asiantuntijoita 

tuhoamassa Nostavan luonnon monimuotoisen ydinalueen (Kuva 14) sen ympärillä olevan kulttuuriympäristön 

(Kuva 13.) kierrätyspuistolla ja TP -alueella. Aikkalan piilohanke määrätietoisesti maaliin! 

 Toteutuessaan kierrätyspuistohanke pilaa monia kuntakeskuksen läheisyyden ulkoilu- ja harrastus-

mahdollisuuksia. Niitä ovat vaeltaminen, maastohiihto (hankikannolla), maastopyöräily (Takamaantie), 

sienestys ja marjastus, luonnon monimuotoisuuteen tutustuminen (kasvit, eläimet, Koivusillanjoki), pyöräily 

alueen ympäristössä (Koskimyllyntie, Kuusenlanatie, Tikkakalliontie, Takamaantie, Paassillantie). 
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Kuva 15. Kuva 7-1.  Ehdotus Hollolan alueelliseksi viherverkostoksi (Ramboll 20.4.2020, s. 41). 
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2.5 Liikennejärjestelyt 

 

Nostavan liittymästä Okeroistentielle tuleva tie viedään kuvan 16 (muokattu kaavaselostuksen kuvaa 

9-3) mukaisesti suoraan Jankkarinkadun ja Okeroistentien risteykseen. Tällöin Nostavalta Lahteen 

menijät ja Lahdesta Nostavalle tulijat välttyvät Pulla-poikien risteyksen. Tämä on hyvä ratkaisu eten-

kin, jos ja kun Nostavan liittymään tulee kerrostaloasusutusta. Nostavan ja keskussairaalan välinen 

työmatka- ja hälytysajoliikenne nopeutuvat. Ratkaisu palvelee tilanteesta, joka kaavaselostuksessa 

sanotaan:  
 

”Lopputilanteessa Nostava muodostaa osittain omavaraisen uuden keskuksen hyvien liikenne-

yhteyksien varteen.” 

 

 
 
Kuva 16. Nostava / Okeroisentien välisen tien liityntä Jankkarinkatuun (pohjana kuva 9-3.) 
 

 

Jos kierrätyspuistohanke toteutuu se lisää runsaasti raskasta liikennettä entisen valtatie 12 eteläpuoli-

silla asutusalueilla (eritoten Kartano, Kumpula, ja Perhoslehto). 

 

3. Yhteenveto 

 

Annetun palautteen ottaminen huomioon. 
 

Hämeen ELY -keskus, YVA-menettelyn yhteysviranomaisena, 29.3.2019 ympäristövaikutusten arviointi-

ohjelmasta antamassaan lausunnossaan (s. 28) toteaa:  
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BF974514D-DEAF-4941-AD7C-AC77BCC181E9%7D/145179 

 

”Arviointiselostuksen ymmärrettävyyteen ja selkeyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Arviointiin 

kuuluvat seikat pitää esittää loogisesti ja selkeästi havainnollistaen. Karttojen ja kuvien lisäksi on 

käytettävä myös muita havainnollistavia esitystapoja, jotta arvioinnin keskeiset tulokset ja kunkin 

vaikutuksen merkittävyys käyvät selostuksesta ilmi myös muille kuin alan asiantuntijoille.” 
 

 

  

Liityntä suoraan Jankkarinkadulle

liikennevalo-ohjattuun risteykseen

https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BF974514D-DEAF-4941-AD7C-AC77BCC181E9%7D/145179
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Kierrätyspuistossa käsiteltävät määrät ilmoitettava tonnien lisäksi kuutioina 
 

Muille kuin alan asiantuntijoille, tavallisille ihmisille, pinta-alat ja tilavuudet kertovat enemmän kuin jätteiden 

painot. Pinta-alasta ja tilavuudesta saa paremman käsityksen toiminnan suuruudesta. Kehätie -kohteen 

alkuperäinen pinta-ala oli 287 ha, joka vastaa noin 440 Kisapuiston jalkapallokentän kokoa. 

 Tulipaloista uutisoidessa käytetään pinta-aloja tai tilavuuksia: ”Turun Topinojalla sijaitsevassa 

jätekeskuksessa paloi sunnuntaina noin 1 700 kuutiota rakennusjätettä.”, ”Pelastuslaitoksen mukaan alueella 

syttyi noin 100 neliömetrin kokoinen jätekasa.”, ”Yli 6 000 neliön varastorakennuksessa sijaitsee muun 

muassa rengasmyymälä sekä vahinkoautokeskus. Arviolta kaksi kolmasosaa rakennuksesta tuhoutui.” 
”Savusta vaaraa Tampereella – hehtaarin kokoinen puukasa syttyi työkoneesta” 

 Tavallinen tallaaja voisi arvioida tilavuuksien mukaan erilaisten jätteiden määriä ja niiden vaatimia tiloja. 

Jos jätteet pidetään halleissa, kuten kehätie -kohteelle kaavaillaan, niin tilavuuksilla voisi arvioida niiden 

kokoa.   

Vaihemaakuntakavaehdotuksen (12.10.2020) sivulla 18 puhutaan määristä tonneina. Professori Uusitalo 

on useasti muistuttanut tilavuus -merkinnästä niin suullisesti kuin kirjallisesti (24.2.2019) 
 

”Ilmoittakaa kaikki tonnit myös kuutioina, jotta lukija saa käsityksen, kuinka monen metrin 

korkeudelta materiaali peittää jalkapallokenttä. Kehätien alkuperäinen laajuus 287 ha on 480 

jalkapallokenttää! KUUTIOT KUVIOIHIN!” 

 
Professori Uusitalo on myös vaatinut karttaa siitä, kuinka kehätie -kohde suhtautuu Hollolan yleiskaavan 2017 

suhteen (Kuva 11, s. 28).  Seutu4 -lehtikin noteerasi Uusitalon vaatimuksen: 
 

”Hollolalainen Olavi Uusitalo toivoi yva-ohjelmaan karttaa, josta selviäsi kehätien ehdotetun alueen 

suhde maakuntakaavaan ja Hollolan strategiseen yleiskaavaan”  (http://www.e-pages.dk/hollolan/320/, s. 3) 
 

Kuutioita eikä Hollolan yleiskaavaan 2017 kierrätyspuistovarausta ole tullut 

vaihemaakuntakaavaan, YVA-aineistoon eikä Hollolan strategiseen yleiskaavaan 2020! 

 
Varausta ei ole tullut, vaikka se todetaan kahdessa liiton virallisessa asiakirjassa, sijaintipaikkaselvityksen 

ohjausryhmän muistiossa ja sijaintipaikkaselvityksessä. 
 

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

”Maakuntakaavamerkintä: - llk – luonnonvaralogistiikan kehittämisalue [Aikkalan llk2]  

Hollolan strateginen yleiskaava 2017 [hyväksytty 3.4.2017]:  

Kierrätyspuistoon on varauduttu Hollolan strategisessa yleiskaavassa (hyv. 2017)” (Sito, 2017c, s. 39) 
 https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/02/Sijaintipaikkaselvitys_8_12_2017.pdf 

 

Mitkään muistutukset eivät mene läpi kiitos professori Uusitalon mustamaalamisen 
 

Lahden seudun kierrätyspuistohankeen ja Hollolan kehätie -kohteen kiillotus 
 

Koko hanketta on leimannut salaisuus ja kriittisten kannanottojen vaimentaminen ja jopa mustamaalaus. 

Hollolan kunnassa usea viranhaltija ja luottamushenkilö puhuu muutettua totuutta vastoin maankäyttö- ja 

rakennuslakia yleiskaavaan 2017 tehdystä kehätie -kohteen kaatopaikkavarauksesta. Kunnanhallitus uskoo 

sokeasti siihen mitä viranhaltijat heille muutettuna totuutena esittävät. Maakuntakaavan 2014 hyväksymis-

ajankohdaksi hyväksytään vuosi 2014, vaikka suurin osa kh:n nykyisistä jäsenistä ja muista kokouksiin 

osallistuvista luottamushenkilöistä on ollut laatimassa lausuntoja maakuntakaavaehdotukseen vuosina 2015 ja 

2016. Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaankaan (EOAK) ei puhuta totta.  

 Maakuntahallituksen jäsenille ei ole kerrottu totuutta hankeen johtamisesta. EOAK:an kansliaan anta-

massaan selvityksessä (Liite 4) Päijät-Hämeen liitto on mustamaalannut professori Uusitalon viranhaltijoille, 

päättäjille, konsulteille ja muille sidosryhmille. Saman Hollolan kunta on tehnyt vastineellaan. 
https://www.hollola.fi/library/files/5b6d7d64c9105849210006c5/Hollolan_kunta_vastaa_Lukijan_mielipiteeseen_hein_kuu2018.pdf 

 Hollolan ja liiton viranhaltijat tiesivät rikkovansa maankäyttö- ja rakennuslakia (132/1999), kun he 

kaavoittivat Aikkalan llk2-alueen kaatopaikkavarauksen maakuntakaavaan 2014 ja Hollola yleiskaavaan ja 

tekivät sijaintipaikkaselvityksen. On kansalaisten, tässä tapauksessa hollolalaisten, kannalta valitettavaa, että 

EOAK:n vakiintunut käytäntö antaa kaavoituksessa viranhaltijoille, Hollolan ja liiton, mahdollisuuden lakaista 

omat lainrikkomuksena maton alle kriittisiä tahoja, minut, mustamaalaamalla.  

http://www.e-pages.dk/hollolan/320/
https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/02/Sijaintipaikkaselvitys_8_12_2017.pdf
https://www.hollola.fi/library/files/5b6d7d64c9105849210006c5/Hollolan_kunta_vastaa_Lukijan_mielipiteeseen_hein_kuu2018.pdf
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 Kaiken suhmuroinnin seurauksena päättäjät pitävät kaavoitusta perusteellisesti ja kaikkien lakien mukaan 

tehtynä toimintana. Päättäjien mukaan kaikkien kuntien asukkaita on kuultu tasapuolisesti, ja heillä kaikilla 

on ollut mahdollisuus osallistua. Alla päättäjien mediasta poimittuja sitaatteja: 
 

”… vaihtoehtoja on arvioitu hyvin huolellisesti ja tasapuolisesti. Hän sanoo, että jokainen neljästä 

sijoituspaikasta on aidosti toteuttamiskelpoinen. – Virkamiestyö on ollut tavattoman huolellista, eikä 

työtä ole ohjattu poliittisesti mihinkään suuntaan. Arviointeihin voi siis luottaa. Ne pohjautuvat 

puolueettomiin faktoihin.” (ESS 7.6.2020) 
 

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

“ Maakuntahallitus: Hollola paras paikka uudelle kierrätyspuistolle  

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Mika Karin (sd.) mukaan Hollola-vaihtoehtoon päädyttiin koko-

naisarvion perusteella. – Kriteeteereitä oli useita kymmeniä saavutettavuudesta ympäristöasioihin, 

maankäyttöön sekä turvallisuuteen saakka, perustelee Kari, joka kiittelee samalla valmistelun 

perinpohjaisuutta.” (YLE 8.6.2020,  https://yle.fi/uutiset/3-11390234) 

 
Rinnakkainen Aikkalan kierrätyspuiston piilohanke viedään määrätietoisesti maaliin! 

 

Kaiken suhmuroinnin tulos 
 Keväällä 2020 yhteysviranomaisen, Hämeen ELY-keskuksen 29.4 .2020 antaman perustellun päätelmän 

mukaan kehätie on #1. Lahden kaupungin kehitysyhtiö Ladec:n selvitys sai kehätien #1. Maakuntahallitus (12 

ei-hollolaista poliitikkoa) valitsi yksimielisesti 8.6.2020 kehätien Lahden seudun kierrätyspuiston sijaintipai-

kaksi. Hollolan edustaja, maakuntahallituksen varapj. Kristiina Hämäläinen ei osallistunut kokoukseen. 

 Paikallinen lehdistö (ESS ja Seutu4) on ollut mukana tukemassa liiton, Lahden ja Hollolan salailua 

Aikkalan llk2-alueen asettamisessa maakuntakaavaan 2014 ja kierrätyspuisto/kaatopaikkavaruksen 

tekemisessä Hollolan yleiskaavaan 2017 ilman muistutuksia ja valituksia sekä sijaintipaikkaselvityksen 

hollolalaisia syrjivän vuorovaikutuksen toteuttamisessa. Katso sivun 14 Taulukko 1. ja vertaa Nastolan lehden, 

Orimattilan Aluelehden (http://www.e-pages.dk/nastola/247/, http://www.e-pages.dk/orimattilan/247/, s. 2) ja Hollolan 

Sanomien (http://www.e-pages.dk/hollolan/247/ s. .2) kierrätyspuistohankkeen julkistusta 30.8.2017. Nastolassa ja 

Orimattilassa, joissa kierrätyspuistoasia oli ollut esillä jo 2.5.vuoden ajan, lehdissä oli neljän palstan artikkelit 

liiton tiedotteesta poimitun kohdealueiden kartan kanssa (Kuva 5, s. 16). Hollolassa, jossa asia oli täysin uusi 

ja tuntematon, lehdessä yhden palstan kartaton artikkeli. Artikkelissa toiminnoiksi mainitaan jätteen ja 

ylijäämämaiden kierrätystoiminta ja loppusijoitus ja biopolttoainetuotanto. Kaatopaikka- ja jätteenkäsittely -

sanoja ei käytetä. Hollolassa tutkittavat alueet ovat ”kehätien varsi” ja Rappukallio.  

 Lahti on masinoinut liiton ja muutaman hollolaispoliitikon ja -viranhaltijan ja paikallisen lehdistön kanssa 

Lahden seudun kierrätyspuiston kehätie -kohteen Hollolaan.  

 

Hollolan kehätie -kohde ei sovellut kierrätyspuiston sijaintipaikaksipaikaksi.  
 

Liitteet  
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Asiakirjoihin/karttoihin kohdistuvat muistutukset 
 

Kaavaselostus  

4.1.2 Vireillä oleva vaihemaakuntakaava 

 - on kerrottava, että Aikkalan llk2-alueella on jätteenkäsittely/kaatopaikkavaraus 

 - on kerrottava kuinka paljon Aikkalan llk2-alueen varauksesta on selvitysalueella eli mikä on 

kierrätyspuisto varauksen pinta-ala (katso kuva 11 sivu 28) 

  

8.15 Ympäristövaikutuksia aiheuttavat toiminnot 

 - alaotsikko ”Jätteenkäsittely” muutettava ”Jätteenkäsittely ja kierrätyspuisto” 

 - luonnonvaralogistiikan alueiden nimet ja pinta-alat on mainittava, jotta asukkaat tietävä kunnan 

tulevista suunnitelmista 

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

tietävät kunnan suunnitelmista 

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

Tehdään samoin kuin Asutuksen/työpaikkojen sijoittamisen selvitysalue. Johdonmukaisuus! 

Miksi piilotella kierrätyspuistoa? 

 - kierrätyspuiston pinta-ala, 152 ha, on mainittava, jotta hankkeen laajuus tulee esiin 

 

Kaavakartat 2 luontoarvot,  

 - karttaan on merkittävä kierrätyspuiston selvitysalue ja nimetä KP selv 

 

Kaavakartta 3 ympäristö ja maisema  

 - karttaan on merkittävä kierrätyspuiston selvitysalue ja nimetä se KP selv 

 

Kaavakartta 5 ympäristövaikutukset: 

 - luonnonvaralogistiikan kehittämisen kohde (llk) -alueet on nimettävät maakuntakaavan 2014 

mukaisesti  

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

jätteenkäsittely/kaatopaikkavaraus 

 - karttaan on merkittävä kierrätyspuisto selvitysalue ja nimetä se KP selv 

 - kierrätyspuiston selvitysalueen osa, joka on Aikkalan llk2-alueen kanssa päällekkäinen on 

Hollolan strategisessa yleiskaavassa 2017 tehty kierrätyspuistovaraus 

 

Kaavamääräykset 

 - kaavakarttoihin 2 luontoarvot ja 3 ympäristö ja maisema lisätään kierrätyspuiston selvitysalue 

 - ympäristöhäiriöt (kaavakartta 5): luonnonvaralogistiikka-alueen toiminnan kuvaus on lisättävä; 

tehdään samoin kuin muidenkin alueilla. Johdonmukaisuus. On kerrottava, että Aikkalan llk2-

alueella on jätteenkäsittelyvaraus (s. 15) 

 - kierrätyspuiston selvitysalue. Johdonmukaisuus (s. 16) 

 - selvitysalueen tekstissä oltava kierrätyspuistosana 
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