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LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY:N LAHDEN SEUDUN
KIERRÄTYSPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää lausuntoa Lahden seudulle suunnitellun kierrätyspuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma). Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ) on hankkeesta vastaavana laatinut YVA-ohjelmassa suunnitelman siitä, mitä vaihtoehtoja hankkeella on sekä mitä ympäristövaikutuksia näiden vaihtoehtojen osalta aiotaan selvittää ja millä menetelmillä. Hämeen ELY-keskus toimii YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena. YVAmenettely etenee rinnakkain jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavan kanssa.
PHJ kumppaneineen suunnittelee uuden seudullisen jätteenkäsittelyalueen perustamista toiminta-alueelleen. Suunnitellun Lahden seudun kierrätyspuiston toimintaan sisältyy jätemateriaalien vastaanotto ja käsittely, kierrätys sekä uusioraaka-aineiden ja
tuotteiden valmistus. Kotitalouksien yhdyskuntajäte käsitellään myös tulevaisuudessa
Kujalan jätekeskuksessa, eikä se siten kuulu tämän YVA-menettelyn piiriin. Mahdollisella uudella jätteenkäsittelyalueella käsiteltäviä jätemateriaaleja ovat mm. maankäytöstä ja rakentamisesta syntyvät ylijäämämaat ja eriasteisesti pilaantuneet maaainekset, rakennus- ja purkujätteet sekä tuhkat. Osa kierrätyspuiston alueesta varataan kiinteän polttoaineen välivarastointialueeksi ja hyödyntämiskelvottomien jätejakeiden loppusijoittamiseen.
Kierrätyspuiston sijaintipaikaksi on ehdolla yhteensä neljä aluetta Orimattilassa ja Hollolassa. YVA-menettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:
VE0: Hanketta ei toteuteta.
VE1: Hanke toteutetaan Hollolan Kehätien alueella.
VE2: Hanke toteutetaan Orimattilan Marjasuon alueella.
VE3: Hanke toteutetaan Orimattilan Matomäen alueella.
VE4: Hanke toteutetaan Orimattilan Loukkaanmäen alueella.
YVA-ohjelman mukaan erilaisia vaikutuksia käsitellään laajasti eri näkökulmista ja monipuolisin menetelmin. Asukkaiden mielipiteiden kuulemiseen ja käsittelyyn on syytä
kiinnittää erityisesti huomiota. YVA-menettelyn selostusvaiheessa järjestetään useampi vuorovaikutustilaisuus, joiden raportointi YVA-selostukseen on tärkeää. Selostusvaiheessa on lisäksi tarpeen kuvata Kujalan jätekeskuksen jatkokäytön mahdollisuudet
ja perustella tarkemmin, miksi Kujala ei YVA-ohjelmassa esityn mukaan riitä takaamaan kiertotaloutta palvelevan yritystoiminnan kehittymisen tarpeita tai hyötykäyttöön
soveltumattomien jätteiden loppusijoitustarpeita.
Lukuun 1.9 Liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin olisi todeta, että vaihemaakuntakaavan ja YVA-menettelyn osalta Päijät-Hämeen liiton, Kierrätyspuiston YVAmenettelystä vastaavan Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n ja YVA-yhteysviranomaisena
toimivan Hämeen ELY-keskuksen kesken on sovittu MRL mukaisen vaihemaakuntakaavatyön ja YVA-lain mukaisen arviointimenettelyn yhteen sovittamisesta. Yhteen sovittaminen on MRL § 62 a (5.5.2017/254) ja YVA-lain § 22 mukaan mahdollista kuulemisten osalta.
Lausunnon antaa aluesuunnittelupäällikkö Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 122
§:n nojalla toimistopäätöksenä, johon maakuntahallituksella on ns. otto-oikeus. Maakuntahallituksen seuraava kokous on 11.3.2019, jolloin sillä on mahdollisuus ottaa asia
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halutessaan käsiteltäväksi tai hyväksyä se sellaisenaan. Oheisena on viraston lausunto ennakkoon tietoonne.
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