LAHDEN SEUDUN KIERRÄTYSPUISTO
2018-2019

2019-2020

YVA-ohjelma

YVA-selostus

YVA-lain mukainen suunnitelma: mitä
selvitetään ja miten työhän voi osallistua

Raportti eri vaihtoehtojen arvioiduista
ympäristövaikutuksista

Kierrätyspuiston YVA-ohjelma 8.1.2019
•
oli nähtävillä tammi-helmikuussa 2019
•
ELY-keskuksen lausunto 29.3.2019

Kierrätyspuiston YVA-selostus
•
valmistuu loppuvuonna 2019
•
nähtävillä alkuvuonna 2020
•
ELY-keskuksen loppupäätelmä
keväällä 2020

Valmisteteleva asiakirja.
Ei päätetä asiasta.

2020-2021

2021-2030

YVA-prosessin merkitys jatkossa
Kierrätyspuistoa koskevissa kaavapäätöksissä ja lupapäätöksissä
huomioitava YVA-selostus ja ELY:n loppupäätelmä.

SIJAINNIN
MAHDOLLISTAVA
PÄÄTÖS

Kaupungin tai kunnan omat kaavat
Kaavoista päättää kaupungin- tai kunnanvaltuusto. Päätöksistä voi valittaa hallinto-oikeuteen.
Osayleiskaava
Tarkennetaan aluevarauksia.

Ei päätetä asiasta. Selostus tuo
tietoa tulevien päätösten tueksi.

Yleiskaavan pohjalta voi hakea lunastuslupaa
kaupungin tai kunnan maanhankintaan.

Vaihemaakuntakaavan OAS

Vaihemaakuntakaavan LUONNOS

Vaihemaakuntakaavan EHDOTUS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
maakuntakaavan muutosta varten

Aluevarausehdotus jokaiselle neljälle
vaihtoehtoiselle paikalle.

Maakuntahallitus päätti 8.4.2019 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Toiminnan vaikutukset arvioidaan maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.

Yksi paikka kierrätyspuistolle
Maakuntakaavassa aluevaraus kartalla sekä
toimintaan liittyviä kaavamääräyksiä

•

Nähtäville laittamisesta päättää maakuntahallitus.

OAS ja YVA-ohjelma olivat nähtävillä yhtä
aikaa tammi-helmikuussa 2019.

•

luonnos ja YVA-selostus nähtävillä
yhtä aikaa

Ehdotus laitetaan nähtäville;
lausuntopyynnöt ja osallisten muistutukset
Maakuntakaavan hyväksyy maakuntavaltuusto.
•
Päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen.
Maakuntakaavan perusteella voidaan
hakea ympäristöministeriöstä lunastuslupaa
maan hankkimiseksi.

Asemakaava
Tarkka maankäytön suunnitelma
Kaupungille tai kunnalle tulee suoraan asemakaavan pohjalta lunastusoikeus katuihin ja
puistoihin.
Tie- ja katusuunnittelu
Luvat rakentamiselle ja toiminnoille
Kaupungin tai kunnan luvat rakentamiselle ja
ympäristöluvat ympäristöviranomaisilta

OSALLISTUMINEN
YVA-MENETTELY
YVA-ohjelmavaihe

YVA-selostusvaihe

•

•
•
•

24.4.-19.5.2019 yleisökysely netissä
3.6.2019 asukastilaisuus Hollolassa
4.6.2019 asukastilaisuus Orimattilassa

•
•

syksy 2019 sidosryhmätilaisuudet
syksy 2019 päättäjille omat tilaisuudet
(Hollola, Orimattila, Lahti)

Suunnitteluvaihe

•

11.12.2018 työpaja järjestöille ja yhdistyksille
19.12.2018 maanomistajien tilaisuus

YVA-ohjelma valmistui 8.1.2019
•
28.1. - 28.2.2019 YVA-ohjelma + OAS
nähtävillä
•
7.2.2019 avoin yleisötilaisuus (YVA + OAS)
•

•

Vaikutusten arviointi ja tulokset

Vaihemaakuntakaava
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(OAS)
•
18.6.2018 käynnistyspäätös
•
28.1. - 28.2.2019 OAS + YVA-ohjelma
nähtävillä
•
7.2.2019 avoin yleisötilaisuus (OAS + YVA)
•
OAS:ista tuli 29 lausuntoa ja yhdeksän
mielipidettä
•

Ohjelmasta annettiin yhteensä 14 lausuntoa ja 85 mielipidettä. Mielipiteistä 62
kohdistui Hollolaan, loput Orimattilaan.
29.3.2019 ELY-keskus antoi oman
lausuntonsa: YVA-ohjelma kattaa
sisältövaatimukset tarpeellisessa määrin. Täydennystarpeet huomioidaan
YVA-selostusvaiheessa.

MAAKUNTAKAAVA JA KUNTAKAAVAT

YVA-selostus valmistuu joulukuussa
2019
•
lausuntopynnöt ja mielipiteet
•
talvi 2020 avoin yleisötilaisuus
(YVA + kaavaluonnos)
•
kevät 2020 ELY-keskuksen loppulausunto
eli perusteltu päätelmä YVA-selostuksesta

Kevät ja syksy 2019 yhteiset sidosryhmätilaisuudet YVAn kanssa

Luonnos nähtävillä yhtä aikaa YVA selostuksen
kanssa
•
lausuntopyynnöt ja mielipiteet
•
talvi 2020 avoin yleisötilaisuus
(YVA + kaavaluonnos)
Ehdotus nähtävillä loppuvuodesta 2020
•
lausuntopyynnöt ja osallisten muistutukset
Hyväksymispäätös 2020
•
Päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Kaupungin tai kunnan omat
kaavat
•

Käynnistämisestä päättää valtuusto.

Vastaavat vaiheet kuin maakuntakaavoituksessa
•
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat
•
Luonnokset
•
Ehdotukset
•
Valtuuston hyväksymispäätökset
Asukkaan vaikutuskanavat
•

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voi
kommentoida milloin vain ja sitä korjataan tarvittaessa.

•

Luonnosvaiheessa voi jättää mielipiteitä
koko valmisteluprosessin ajan.

•

Ehdotusvaiheessa voi jättää muistutuksen
virallisen nähtävilläolon kuluessa.

•

Valtuuston hyväksymispäätöksestä voi
tehdä valituksen hallinto-oikeuteen.

