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Lausunnonantajan perusteltu päätelmä:
Vaihtoehto 1 Kujala
Etelä‐Suomen Sanomat 2019‐02‐23

Lausunnon lähtökohta on, että ensimmäisellä hankekierroksella 2015–2016 kaadoin kumoon
Uudenkylän Huhmarmäen‐Montarin kaatopaikkahankkeen. Hanketahot menettivät yli satatuhatta
euroa, mutta vastavaikuttajakin käytti yrittäjän työaikaa ainakin puoli vuotta, puhumattakaan
henkisistä paineista kotiseudun korvaamattomien luonnonarvojen puolesta.
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Lausunnonantaja vaatii hylättäväksi vaihemaakuntakaavan sisällön ja ensi sijassa
toteutettavaksi kaikissa vaiheissa esittämänsä parhaan vaihtoehdon, mikä on edellisen sivun
perusteluin
1. Kujalan nykyinen jätekeskuksen alue Lahden kaupungissa mahdollisin
aluejärjestelyin
tai toissijaisesti vaihemaakuntakaavan sisältöä paremmaksi mukaillen
2. Nostavan ent. logistiikkakeskuksen alue Päijät‐Hämeen maakuntakaavassa
HOLLOLAN NOSTAVA kaatopaikan vaihtoehdoksi

Kaatopaikka sopii vielä vuosikymmeniksi Kujalaan, mutta aivan paralleelisti myös Lahden
länsipuolelle Hollolan Nostavaan, missä on 210 hehtaaria tyhjää tilaa kaatopaikkaa varten,
koska maakuntakaavassa ehdotettu logistiikkakeskus on jo rakennettu Kouvolaan, uuden
rautaisen Silkkitien läntiselle pääteasemalle, sekä rinnakkaisesti samassa tarkoituksessa
toimivaan Vuosaaren satamaan Helsingissä.
Hollolan jo vuosikymmeniä suunniteltu kuningashanke, Nostavan logistiikkakeskus,
ei toteudu milloinkaan. Kansainvälisen pääradan ja Lahden kehätien yhteyteen ei synny alun
perin tarkoitettua logistiikan keskittymää, kuten ei enää muuallekaan Etelä‐Suomeen.
Logistiikkahankkeet ovat toisensa jälkeen kadonneet julkisuudesta tai kutistuneet aiemmasta
Keravalla, Humppilassa lentokenttineen, Ämmälässä, Kujalassa, viimeksi Nostavalla.
Voin kertoa, että nykyisin ja tulevaisuudessa tavara ei pysähdy vaan kulkee. Aika ja sen myötä
muuttuneet käytännöt ovat ohittaneet logistiikkakeskus‐ajatuksen.
Lahden seudulla sijaitsee yksi ainoa, jo 1970‐luvulta alkaen menestyksellisesti toimiva
kansainvälisen liikenteen yhdistettyjen kuljetusten logistiikkakeskus Uudenkylän aseman
ratapihan alueella, mikä on ainoa kaupallisen liikenteen ratapiha rataosalla Vuosaari–
Kouvola. Lisää ei ole näköpiirissä, siksi Uudenkylän logistiikkakeskuksen kehittämiseen
kannattaa panostaa Uudenkylän asemakaavoituksen yhteydessä. Uudenkylän
logistiikkakeskus on pyynnöstä esitelty Päijät‐Hämeen liitolle 2011.
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Nostava soveltuu erinomaisesti korvaamaan nykyisen kaatopaikkasuunnitelman alkuperäiset
kaksi tai myöhemmät neljä kohdetta. Jo kolmatta vuosikymmentä sitten avohakattu laaja
kallioinen autiomaa keskellä ei mitään kasvaa nyt rehevää pusikkoa/viidakkoa, kuten
Riihimäen‐junaan näkyy. Sinne sopivat tarvittaessa helposti vaikka molemmat laitokset eli
kaatopaikan kuljetuksia tukevat järjestelyt sekä kaatopaikka sellaisena kuin se on suunniteltu.
Nostavan logistiikkakeskuksesta on tehty YVA‐selvitys, mitä voidaan täydentää nykyisellä
kaatopaikka‐YVAlla.
Nostavassa on kaikki kaatopaikanrakentamisen edellytykset toisin kuin muissa kohteissa,
alkaen jo kaatuneesta Uudenkylän Huhmarmäen alueesta. Asukkaita ympäristössä on vain
kourallinen. Lisäksi koko Lahden länsipuolista Okeroisten seutua rasittaa jo valmiiksi
tavattoman voimaperäinen maankäyttö laajoine louhinta‐alueineen. Tieyhteys on kelvollinen
kehätien tuntumassa. Vieressä kulkee sähköistetty kansainvälinen päärata. Toisin kuin
aikoinaan Uudenkylän 4000:ää asukasta kaatopaikka ei millään tavoin uhkaisi Hollolan
Salpakankaan keskusta, minkä viereen sitä paitsi parhaillaan louhitaan kahtakin mittavaa
teollisuusaluetta. Nostavasta riittäisi louhittavaa kalliokiviainesta 10 miljoonaa kuutiometriä.
Jo ensimmäisellä YVA‐kierroksella Lahden seudun ympäristöpalvelut otti lausunnossaan
kantaa todeten, että Uudenkylän Huhmarmäen sijasta YVA‐ohjelmassa tulisi selvittää myös
Kujalan jätekeskuksen laajentamismahdollisuudet yhtenä hankkeen toteutusvaihtoehtona.
Kujalan jätekeskuksen laajennus voisi korvata kokonaan muut vaihtoehdot.
Lahden seudun ympäristöpalvelujen lausunto oli aikaansa edellä kuten myös Tieokkaan esitys
Nostava‐vaihtoehdosta. Kujalan jätekeskuksen laajennus ja vanhan jätemäen jalostaminen
hyötykäyttöön voisi korvata kaikki esitetyt vaihtoehdot. Myös Nastolan kunnanhallitus vaati
aikoinaan samoin kuin Tieokas YVA‐ohjelmaan vaihtoehtoa, missä tarkastellaan
laajenemismahdollisuuksia nykyisen Kujalan jätekeskuksen lähialueille.
Myös ELY‐yhteysviranomainen totesi, että yhtenä vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta
jättäminen, jollei tällainen vaihtoehto ole erityisestä syystä tarpeeton. Hankkeen
toteuttamatta jättäminen tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että arvioitavissa kohteissa alueet
jäävät rakentamatta. Tämä on myös vaihtoehto, mitä valtaosa mielipiteen esittäjistä piti
ainoana kysymykseen tulevana vaihtoehtona. Lopputulemana ELY‐yhteysviranomainen
epäröi potentiaalissa, että Kujalan jätekeskuksen laajentamista ei kuitenkaan tämänhetkisten
arvioiden perusteella pidettäne kovin toteuttamiskelpoisena vaihtoehtona.
Asiantuntijayritys Tieokas vaatii, että Lahden seudulle mahdollisesti tarvittavan kaatopaikan
sijoituspaikkana YVA‐selvitetään asianmukaisesti Lahden Kujalan ja Hollolan Nostavan
vaihtoehdot. Lopputulos voi olla myös toteamus, että Lahden seudulle ei tarvita uutta
kaatopaikkaan lainkaan, vaan jätteenkäsittelyssä edetään nykyistä toimintaa uudistamalla ja
tehostamalla, kun jätteen määräkin kaiken aikaa vähenee.
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YLEISHUOMAUTUS
Nyt on lausunnolla Lahden seudun kaatopaikkahankkeen finaali, mutta vieläkin lähtöajatus ja
suunnittelukohde ovat väärät. Kustannukset ovat pyörineet kaiken aikaa, kun kelvottoman
konsultin tilalle on vaihdettu toinen, jonka toimet yhä viittaavat valmisteluun rahoittajan
sanelemilla ehdoilla haluttua lopputulosta kohti. Vaikuttajaveteraanin ennuste on, että
tämäkin yritys päättyy umpikujaan. Vastarinta on noussut hyvissä ajoin ja on vielä laajempi
kuin edellisillä kierroksilla.
Lausunnon mukaisesti vaadin, että Päijät‐Hämeen maakuntahallitus käsittelee asian
uudelleen, hylkääja vaihemaakuntakaavan vaihtoehdon ja määrää lopullisesti selvittämään –
jos vielä rahoitus löytyy muilta kuin veronmaksajilta – toistaiseksi kartetut vaihtoehdot Kujala
ja Nostava tässä lausunnossa esitetyllä tavalla. Perustelu on, että Kujala‐vaihtoehdosta toinen
hanketaho on vuosien ajan ja yhä vielä antanut julkisuuteen kertakaikkisen vääriä tietoja,
mitkä eivät lainkaan perustu vallitseviin tosiasioihin. Toinen hanketaho on näin menetellen
hakenut kaiken aikaa vain oman asemansa pönkittämistä Etelä‐Suomen jätekuninkaana,
minkä mittaluokkaa voi kuvata suuruudenhulluudeksi. Näin menetellen toinen hanketaho ei
palvele kiertotalouden kehittämisen pyrkimyksiä Päijät‐Hämeessä, vaan tavoittelee
ainoastaan omia yksityisiä etujaan moitittavalla, suorastaan ala‐arvoisella tavalla. Siksi vaadin
myös, että tämän toisen hanketahon johto on vaihdettava kykeneväksi toimimaan muun
yhteiskunnan kanssa.
PÄIJÄT‐HÄMEEN LIITTO julkaisi 2019‐01‐14 loppuraportin "Selvitys Päijät‐Hämeen
elinkeinoelämän alueiden merkittävyydestä". Raportti näyttää olevan jonkinlainen
historiallinen yhteenveto kaikesta siitä, mitä Päijät‐Hämeen maakuntakaavan 2014
valmistelussa oli suunniteltu.
Jos tuon selvityksen on tarkoitus olla muutakin, esimerkiksi jonkinlainen tavoite‐ ja
toimeenpano‐ohjelma kaikesta, mitä Päijät‐Hämeessä on vielä tarkoitus tehdä, vaadin, että ko.
selvityksestä poistetaan kaikki historia‐aines, ennen kaikkea esimerkiksi kaikki romuttuneet
kaatopaikkasuunnitelmat: Uudenkylän Huhmarmäki–Montari ja sen jälkeen esitetyt muut
kohdevaihtoehdot, joista yhtäkään ei ole hyväksytty edistettäväksi.
Kansalaisesta näyttää kuin maakuntasuunnittelussa kerrankin keksitty asia, mikä hyvänsä, on
jotenkin liian arvokas ajatus lopullisesti hylättäväksi historiaan, vaikka se käytännössä onkin
hylätty, kuten esimerkiksi Uudenkylän Huhmarmäen kaatopaikka.
Ensimmäisen YVA‐kierroksen 2015–2016 jälkeen hanketahot joutuivat hylkäämään ankaran
asiantuntijakritiikin ja asukasvastarinnan jälkeen toteutuskelvottomana Uudenkylän
Huhmarmäen kaatopaikkasuunnitelman, mitä hanketahot harhaanjohtavasti kutsuivat
nimellä Kirviän kierrätyspuistoksi, jotta suunnitelman välitön vaikutusyhteys Uudenkylän
Asemanseudun–Liikekeskuksen taajamaan peittyisi. Takaisku kirveli hanketahoja siksikin,
että YVA‐kierros maksoi yli satatuhatta euroa, tosin veronmaksajien rahaa.
Kaatopaikkahanke joutui toiselle arviointikierrokselle. Siinä vahvistui Huhmarmäen tappio,
sillä 12 kohteesta Uudenkylän Huhmarmäen sijoitus laajennusalueineen oli 11‐12. Näin
murskaava tappio ja toisaalta asiantuntijatyön ja asukasmielipiteen ylivoimainen voitto
tietysti korvensi hanketahoja raskaasti. Jo siinä vaiheessa olisi voinut arvata, että hanketahot
eivät suinkaan jätä Huhmarmäkeä rauhaan.
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Toiselle YVA‐kierrokselle 2019, minkä kustannusarvio on yli kaksisataatuhatta euroa,
hanketahot nimesivät neljä kohdetta. Kuinka sattuikaan, VE3 Orimattilan Kuivannon
Matomäki, sijaitsee välittömästi Uudenkylän Huhmarmäen eteläpuolella, tosin molemmat
paikat Orimattilan Kuivannolla, mutta Uudenkylän asukkaat ovat kautta aikain mieltäneet
Huhmarmäen omaksi lähialueekseen. Entinen Hämeen ja Uudenmaan läänien ja nykyinen
kuntien ja maarekisterikylien raja on tässä veteen piirretty viiva.
Karttatarkastelussa paljastuu hanketahojen suuri huijaus, mitä tuskin kukaan on tähän
mennessä huomannut, vaikka jokainen on sen silmissään nähnyt. Huijaukseen liittyy
hankkeiden ilmoitetun pinta‐alan muutos 12 kohteen vaiheesta 4 kohteen vaiheeseen.
Muutoksessa kolmen suurimman jäljelle jääneen kohteen pinta‐ala suunnilleen puolittui alun
perin ilmoitetusta. Suurimman eli Matomäen VE 3 pinta‐ala supistui 416 hehtaarista 191
hehtaariin.
Mitä tästä pinta‐alan muutoksesta voi sanoa? Ainakin sen, että kovin leveällä pensselillä
kohteet ensi vaiheessa maastoon piirrettiin – ikään kuin asukkaat eivät olisi muutenkin
säikähtäneet tarpeeksi. Muutos pienempään oli kuitenkin ennalta harkittu juuri näin päin:
ensin paljon hehtaareja, mistä sitten tultiin reilusti alaspäin, jotta kansa kenties rauhoittuisi.
Neliökilometrimääräiset yhtäkkiset aluevaraukset kaatopaikkakäyttöön yksityisille maille
olivat kuitenkin hanketahojen vakava virhelaskelma Etelä‐Suomen verraten tai hyvin tiheästi
asutuissa tai muuten tavanomaiseen talouskäyttöön varatuissa oloissa. Sellaista ei ollut
meidän aikanamme täällä nähty tässä mitassa, Lapissa ehkä aikoineen suurten tekoaltaiden
suunnittelussa. Hanketahon pelisilmä petti totaalisesti uskossa siihen, että jokainen päijät‐
hämäläinen maanomistaja suhtautuisi isänmaallisen suopeasti oman maan uuteen,
elintärkeään käyttötarkoitukseen, kaatopaikaksi koko Etelä‐Suomen tarpeisiin, yhteiseksi
hyväksi.
Tällaiseen verrattavaa maapolitiikkaa Etelä‐Suomessa koettiin viimeksi sotien vuosina ja
jälkeen, kun pakkoluovutetun alueen evakoille piti löytää uusi asuinsija. Nyt vallitsee
kuitenkin rauhan aika. Tuntuu suorastaan mahdottomalta kuvitella, että jokin muu taho
hautoisi mielessään jotakin tämänkaltaista interventiota toisen omistamalle maalle, mitä
Suomessa kuitenkin suojaavat mitä vahvimmat perustuslailliset oikeudet.
Kaikessa investointisuunnittelussa tunnettu on tapa saada hanke alkuun pienemmin
kustannuksin, pienemmällä pinta‐alalla kuin mikä arvioidaan lopputulokseksi. Tähän sortuvat
kerrasta toiseen suunnittelijat ja heidän jälkeensä päättäjät kaikissa organisaatioissa. Niin on
ajateltu tässäkin, kun kaatopaikkatoimintaa kaupitellaan vaihteeksi idästä lännen suuntaan.
Jos kaatopaikkahanke törmää Hollolassakin umpikujaan, ei hätää: konsultin mukaan
vaihtoehtoisia toteutussuuntia on tunnistettavissa useita. Taidatkos sen selkeämmin sanoa:
Kaatopaikalle riittää tilaa Uudestakylästä lähtien Kuivannolle asti seuraaviksi vuosisadoiksi.

