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ONNITTELUT

Ota 3, maksa 2
Kaikki kengät!
Koskee koko kenkävalikoimaa lähtöhinnoista riippumatta. Saat edullisimman parin kaupan päälle*

Espoo: Iso Omena, Sello, Tapiola. Helsinki: Forum, Itis, Kamppi. Hyvinkää: Willa.
Jyväskylä: Sokos-keskus. Kempele: Zeppelin. Kuopio: Matkus. Lahti: Karisma, Trio.
Lempäälä: Ideapark. Mikkeli: Stella. Oulu: Keskusta. Porvoo: Taidetehdas. Pori: Puuvilla. 
Raisio: Mylly. Rovaniemi: Revontuli. Tampere: Koskikeskus. Turku: Hansa, Skanssi. 
Vaasa: Sampotalo. Vantaa: Jumbo, Tammisto. www.stadium.fi

*Tarjous koskee myös alennettuja tuotteita, mutta sitä ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Voimassa
  sunnuntaihin 9.4.2017 asti. Ei voimassa Stadium Outletissa, verkkokaupassa stadiumoutlet.fi 

LEMMIKKIELÄIMET

Hollola
Emmi Tuomisto

Hollolan valtuusto käsitteli maa-
nantaina kunnan strategista 
yleiskaavaa. Keskustelua herätti 
erityisesti Hälvälää koskeva kohta. 
Kunnanhallitus esitti, että kaavas-
sa säilytetään mahdollisuus sel-
vittää Hälvälän alueen ottamista 
asuinkäyttöön. Tekninen lauta-
kunta halusi aiemmin poistaa 
merkinnän, ja äänestyksen jälkeen 
valtuusto päätyi samaan lopputu-
lemaan äänin 19–45. 

Kari Sulonen (kok.) ja kahdek-
san muuta valtuutettua esittivät 
merkinnän poistamista, koska 
ampuminen alueella jatkuu näillä 
näkymin ainakin vuoteen 2024.

– Turha laittaa nyt rahaa selvi-
tyksiin, kun selvityksen voi teh-
dä myös 2020-luvulla. Merkintä 
antaa käyttäjille väärän signaa-
lin, kun ei tiedetä alueen jatkosta, 
Sulonen sanoi.

Myös Jari Ronkainen (ps.) ker-
toi keskustelleensa viimeksi sama-
na päivänä puolustusministeriön 
edustajan kanssa. Ronkaiselle oli 

kerrottu, että Puolustusvoimat ei 
ole päättänyt, mitä Hälvälän kans-
sa tehdään.

– Sinne ei pidä nyt antaa mitään 
signaalia siitä, että heitä oltaisiin 
ajamassa pois, Ronkainen sanoi.

Puheenvuoroissa tuotiin esille 
myös se, että ohitien rakentami-
sesta saadaan käyttöön ilmaista 
maa-ainesta, josta voidaan raken-
taa Hälvälän alueelle nykyistäkin 
asutusta hyödyttävä meluvalli. 

Asuinkäyttömerkinnän säilyttä-
mistä kannattaneet sanoivat, että 
jos alueelle ei saada ympäristölu-
paa, kaavan perusteella sitä ei silti 
voida käyttää muuhunkaan. Myös 
ympäristövaikutuksista puhuttiin. 

– Ollaanko haulikkorataa lopet-
tamassa, vaikka selvitettäisiinkin 
soveltuuko alue joskus asumiseen? 
En usko myöskään, että ampuma-
rata on Hollolalle vetovoimatekijä. 
Se että jatkuvasti paukkuu ja jytisee, 

Markku Pulkkanen (kok.) sanoi.
–�Kunta ottaa riskin, että se pää-

tyy maksajaksi, jos alue pitää puh-
distaa, Kristiina Vanhala-Selin 
(vihr.) sanoi.

Vanhala-Selin teki myös illan toisen 
muutosehdotuksen strategiseen 
yleiskaavaan. Hän esitti, että kaa-
vaan lisätään Salpakankaan koulun 
viereen yksi viherruutu, kaavaan 
merkittyä lisätiivistystä koulun ja 
nykyisen asutuksen välille ei tehdä, 
ja viheralue säilyy. Vanhala-Selin oli 
huolissaan siitä, että Salpakankaan 
eteläpuolelle rakennetaan paljon 
uutta asutusta, mutta alueella ei 
ole lainkaan virkistysalueita.

Valtuusto asettui tukemaan Van-
hala-Selinin esitystä äänin 18–46.

Jari Ronkainen piti valtuustol-
le puheenvuoron tekemättä esi-
tystä. Ronkainen sanoo olevansa 
huolissaan siitä, että esimerkiksi 
Heinlammin suunnalle ei ole tulos-
sa kaavassa mitään. Vaarana on, 
että painopiste siirtyy nykyisten 
kyläkoulujen suunnalta pois, ja 
kouluverkkoa harvennetaan sii-
hen vedoten, Ronkainen sanoo.

Hälvälän alueen tulevaisuus 
jätetään auki Hollolassa
Selvitys: Asumisen olosuhteita voidaan kartoittaa myös 2020-luvulla.

Valtuusto keskusteli poikkeuksellisen vilkkaasti vaalien alla.
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