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Lahden Uudessakylässä laajamittainen laiton
kaatopaikka – "Tämä on törkeydessään
huippuluokkaa"
Uudenkylän Huhmarmäen metsätien päässä olevalle
metsäalueelle oli kuljetettu usean peräkärryllisen verran
irtaimistoa.

Uudenkylän Huhmarkalliolle on hylätty heinäkuun mittaan suuri määrä irtaimistojätettä. Kuva:
Markku Meriluoto
Lahden Uudestakylästä löytyi viikonloppuna laajamittainen laiton kaatopaikka. Uudenkylän
Huhmarmäen metsätien päässä olevalle metsäalueelle oli kuljetettu usean peräkärryllisen verran
irtaimistoa. Jätteet oli kasattu silokalliolle, ja osa tavaroista oli sytytetty tuleen. Tulen sytyttämisen
apuna oli käytetty ympäristöstä hakattuja nuoria mäntyjä.
Tekopaikan vieressä sijaitsee luonnontilainen Kirviänsuon isovarpuinen räme.

Jäteröykkiön löysi lauantaina retkelle menossa ollut luontoharrastaja Markku Meriluoto.
Meriluoto on törmännyt ennenkin vastaavanlaisiin jäterikkomuksiin, mutta viikonloppuinen tapaus
oli hänen mukaan omaa luokkaansa.
– Onhan tätä tapahtunut kautta vuosien ja vuosikymmenten, mutta en mä oo koskaan näin pahaa
nähnyt. Tämä on törkeydessään ihan huippuluokkaa, Meriluoto toteaa epäuskoisena.

Osaa jätteistä oli yritetty polttaa paikan päällä. Sytykkeenä oli käytetty ympäristöstä hakattuja
nuoria mäntyjä. Päijät-Hämeessä on voimassa metsäpalovaroitus. Kuva: Markku Meriluoto

Sitkeä ongelma
Meriluodon mukaan jätteitä on kaadettu Huhmarmäen metsätien päähän pieninä erinä jopa 80luvulta lähtien. Hänen mielestään tie tulisi sulkea ulkopuoliselta moottoriliikenteeltä kokonaan, jotta
rikkeet eivät jatkuisi vastaisuudessa.
– Se paikka on niin siinä lähellä asutusta, helppokulkuinen ja suojassa, että sinne on helppo jättää
tavaraa. Uusia tällaisia menettelyitä tuskin tapahtuisi, jos tie olisi suljettu, Meriluoto pohtii.
Lahden kaupungin ympäristölupapäällikkö Tarja Laitinen vahvistaa, että kyseessä oleva laiton
kaatopaikka on ympäristövalvonnan tiedossa ja siellä on tehty tarkastuskäynti heinäkuun alussa.
– On tämä meille tuttu paikka, ja kuvien perusteella näyttää valitettavasti siltä, että sinne on tuotu
lisää roskaa tarkastuksen jälkeen, Laitinen toteaa pettyneenä.

Jätettä oli tuotu kalliolle paikalle sattuneen luontoharrastajan mukaan monta peräkärryllistä. Kuva:
Markku Meriluoto

Toisinaan turvaudutaan poliisitutkintaan
Lahden kaupungilla on Laitisen mukaan vuodessa noin sata Uudenkylän kaltaista tapausta, joissa
roskataan ja hylätään jätteitä toisten maille. Jätteistä pyritään selvittämään alkuperäisen roskaajan
henkilöllisyys, minkä avulla tehdään siivouskehotus roskaajalle. Mikäli siivouskehotus ei auta, eikä
roskaaja korjaa jälkiään, asiasta käynnistetään poliisitutkinta ja roskaajalle annetaan uhkasakko.
– Liian usein ihmiset päätyvät tällaisiin ratkaisuihin. Ymmärrän, että joitain kauhistuttaa
jätemaksut, mutta on kyllä melkoinen vaiva kuljettaa tavarat autolla metsikköön ja sitten kipata ne
sinne, Laitinen ihmettelee.
Roskaaminen ja piittaamattomuus harmittavat myös luontoharrastaja Meriluotoa, joka retkeilee
paljon.
– Tämä on minulle rakasta ja arvokasta luontoa, ja sen vuoksi haluaisin, että tästä ongelmasta
puhutaan, Meriluoto toteaa.

Poliisille
Ympäristövalvonnasta ja jätehuollosta vastaaville viranomaisille ja tiedotusvälineille
ILMOITUS JÄTEHUOLTORIKOKSESTA UUDESSAKYLÄSSÄ
OSA 1 2019‐07‐29
VIITE
Etelä‐Suomen Sanomat 2019‐07‐16: "Laittomat kaatopaikat ovat ongelma Lahdessakin"
Lauantaina 27. heinäkuuta totesin törkeän, suunnitellun ja jatketun jätehuoltorikoksen
Uudessakylässä asemanseudun taajaman etelälaidassa Huhmarmäen metsätien päässä
kartassa punaisella ympyrällä osoitetussa paikassa:

Lähde: Lahden karttapalvelu https://kartta.lahti.fi/
Huhmarmäen metsätien päähän keskelle metsäaluetta oli kuljetettu arvioni mukaan 3‐4
peräkärrykuomaa irtaimistojätettä, mistä osa oli poltettu paikalla. Polttojälki oli niin tuore,
että kuljetus oli saattanut tapahtua jopa edellisenä yönä tai joka tapauksessa kuluneella
viikolla 30. Lisäksi ympäristön metsästä oli kaadettu pikkukirveellä muutamia nuoria mäntyjä
nuotion sytykkeiksi.
Irtaimistossa näkyi mm. sänkyjä, sohvia, pöytiä, kaappeja sekä teknisiä välineitä. Useita
metallirunkoisia ns. laivatuoleja oli poltettu nuotiossa. Tällä viikolla vallinneessa hellesäässä
metsäpalon leviämisen vaara on ollut suuri, mikä jo tekee menettelystä törkeän
metsäpalovaroituksen vallitessa.

Valokuvia (kaikki tässä asiakirjassa Markku Sakari Meriluoto):

Kaatopaikka Huhmarmäen metsätien päässä arvokkaalla silokallioalueella. 2019‐07‐27 1399.

Asumisjätettä kaatopaikalla silokalliolle metsäpalovaroituksen vallitessa tehdyn nuotion
ympärillä. 2019‐07‐27 1398.

Osaksi poltettua asumisjätettä kaatopaikalla silokalliolle tehdyn nuotion ympärillä, mm.
harvinainen metallirakenteinen laivatuoli vas.. 2019‐07‐27 1400.
Mustiin jätesäkkeihin, joita oli useita, oli tungettu sekalaista tavaraa. Eräästä säkistä pursui
näkyville oheisista kuvista näkyvä vihko, minkä sisältö näytti pelimuistiinpanoilta. Säkeistä
saattaa näin ollen löytyä myös omistajatietoja, mitkä viranomaiset selvittänevät:

Asumisjätteen seasta löytynyt pelivihko nimineen, mm. Noora. 2019‐07‐27 1402.

Oman arvioni mukaan jätteet ovat peräisin nuorison käyttämästä asunnosta jostakin melko
läheltä, koska syrjäiseen, henkilöautolla osaksi vaikeakulkuiseen paikkaan on osattu ajaa
useita kuormia, ja jätteiden koostumuskin siihen viittaa. Erikoisuus ovat metalliset laivatuolit,
joita ainakin Asko aikoinaan valmisti tilaustyönä telakoille; ne eivät ole normaalia
huonekalukauppatavaraa.
Törkeä, suunniteltu ja jatkettu teko kohdistui sopivasti mustikanpoimintakauden päätyttyä
asukkaiden suosimalle Huhmarmäen–Lakeassuon virkistys‐ ja luonnonsuojelualueelle. Sinne
kuljetaan Uudenkylän 4000 asukkaan taajamasta juuri tätä reittiä Uudenkyläntien alkupäästä,
ensimmäisestä tienhaarasta Huhmarmäen metsätietä pitkin valtatien sillan yli ja
kaatopaikasta jatkuvaa Huhmarmäen polkua edelleen. Poimintakautena kulku on päivittäistä.
Erityisen törkeää oli levittää kaatopaikka ja sytyttää tuli arvokkaan jääkausimuodostuman,
kauniin silokallion päälle ja turmella luonnonarvokohdetta näin kenties pysyvästi. Vieressä
seuraavaksi Huhmarmäen polun alussa sijaitsee suojeltu luonnontilainen Kirviänsuon
isovarpuinen räme.
Pyydän ilmoittamaan kaatopaikasta myös metsänomistajalle, jonka lopullinen velvoite on
siivota jätteet maaltaan pikaisesti. Huhmarmäen metsätien alkupäähän on koko tien
olemassaolon ajan 1980‐luvulta alkaen tuotu pieniä eriä jätettä, joten ongelma koskee koko
tiekuntaa. Ympäristövaurioiden välttämikseksi jatkossa pyydän viranomaisia ryhtymään
yhteistyössä tiekunnan kanssa toimiin Huhmarmäen metsätien sulkemiseksi ulkopuolisten
moottoriajoneuvoliikenteeltä lukittavalla puomilla tai kivillä sekä järjestämään esim.
riistakameravalvonnan, muuten jätehuoltorikokset epäilemättä jatkuvat.
Annan tarvittaessa lisätietoja ja pyydän, että minuun ollaan yhteydessä, kun raivaustoimiin
ryhdytään; valmistelen tietoteosta Huhmarmäen–Lakeassuon virkistys‐ ja
luonnonsuojelualueesta, ja tämäkin tapaus on osa kirjan aineistoa.
OSA 2 2019‐08‐07
Saamani tiedon perusteella tarkastin tänään tilanteen Huhmarmäen metsätien varrella ja tein
edelliseen käyntiin verraten seuraavat lisähavainnot:
Jätekasoja oli pudotettu lisää, nyt Huhmarmäen metsätien alkupään varrelle 200–300 metrin
matkalle tien länsipuolelle ojan päälle ja metsän reunaan, kaikki siis ennen valtatien
ylikulkusiltaa, seuraavassa etenemisjärjestyksessä:

Kasa 1 sisälsi asumisjätettä. 2019‐08‐07 1823.

Kasa 2 sisälsi asumisjätettä. 2019‐08‐07 1823.

Kasa 3 sisälsi asumisjätettä. Tämä oli suurin uusista jätekasoista. Sen pääosa sijaitsi vas. tien
levennyksessä, missä ennestään lojui tyviosastaan katkaistuja puita. Ne oli sytytetty palamaan
pitkäaikaisen metsäpalovaroituksen aikana. Samalla oli poltettu asumisjätettä mustista
jätesäkeistä. Jätettä oli levitetty polttamispaikan ympärille ojaan ja metsän reunaan.
2019‐08‐07 1806.

Kasa 4 sisälsi asumisjätettä ojan varressa ja metsän reunassa lähellä ensimmäistä metsätien
alittavaa rumpua. 2019‐08‐07 1813.

Kasa 5 oli ensiksi havaittu metsätien päässä silokalliolla, ainoa kasa valtatien ylikulkusillan
jälkeen. Paikassa oli jatkettu jätesäkkien polttamista pitkäaikaisen metsäpalovaroituksen
aikana. Entisten lisäksi oli ehkä tuotu ja poltettu uusiakin jätesäkkejä silokalliolla sijaitsevassa
levypyörässä ed. Poltettuja metallituoleja ja sohvia sekä muita kalusteita oli järjestetty
istuinryhmäksi olohuoneen tapaan. 2019‐08‐07 1816.
Uudet jätteet oli nähtävästi tuotu ja poltettu viime päivinä, ehkä viikonloppuna 3.–4. elokuuta,
henkilöautolla, minkä kumeja oli poltettu siltakannella niin että rengaskuvion jälki näkyi:

Valtatien ylikulkusillalle ilmestynyt henkilöauton rengaskuvio. 2019‐08‐07 1820.

Päätelmiä
Havaintojen perusteella kaatopaikkatoiminta polttoineen on ollut jatkettua ja
suunnitelmallista metsäpalovaroituksen aikana eli mielestäni rikoslain määritelmänä törkeää.
Useasta jätekasasta löysin ennakko‐odotusten mukaisesti papereita, jopa
viranomaisasiakirjoja. Niiden tiedot antavat lukuisia viitteitä epäillyistä tekijöistä (ainakin 2):

Oikeus
tuomitsi jätehuoltorikoksen tekijän rangaistukseen.
Noora
Behm
Sorvarinkatu
1 as 9, 15110
Lahti mainituilla henkilöillä ei ollut osuutta
Tässä kohdassa
aiemmin
040 770 4685
jätehuoltorikoksen tekemiseen.

Jussi Pakarinen

Aiemman arvioni mukaisesti epäillyt ovat paikkakunnalta (Uusikylä/Lahti) tai joka
tapauksessa tuntevat kaatopaikan kohteen Huhmarmäen metsätien, minne oudon on vaikea
muuten päätyä.
Tässä kirjelmässä mainitut ympäristö‐ ja muut vastuuhenkilöt eivät ole tehneet asiassa
toistaiseksi mitään, vaikka omankin kertomansa mukaan saivat tiedon tästä kaatopaikasta jo
heinäkuun alussa 2019 (Lahden kaupungin ympäristölupapäällikkö Tarja Laitinen Etelä‐
Suomen Sanomat 2019‐07‐30 s. A 10).
Vaatimus
Vaadin, että asiassa käynnistetään rikostutkinta, perusteena ensi sijassa Jätelaki 646/2011
luku 8 Roskaantuminen ja luku 13 Valvonta ja hallintopakko tarkempine määräyksineen,
joiden nojalla tekoon epäillyt sekä tehtävänsä todennäköisesti laiminlyöneet
valvonviranomaiset saatetaan oikeudelliseen vastuuseen, sekä viime kädessä, ellei asia
muuten järjesty, maanomistajat, joita on useita, velvoitetaan siivoamaan metsänsä niin, että
Uudenkylän asukkaiden jokamiehenoikeudella vilkkaasti käyttämä kulkureitti Huhmarmäen
metsätie Huhmarmäen–Lakeassuon virkistys‐ ja luonnonsuojelulaueelle palautetaan
käyttökuntoon.
Uudessakylässä 29. heinäkuuta (osa 1) ja 8. elokuuta 2019 (osa 2)
Ystävällisin tervehdyksin ja lisätiedot tarvittaessa
Markku Sakari Meriluoto
metsänhoitaja, erityisasiantuntija, tietokirjailija
Onnenlaakso
Puutarhatie 24 A 18
FI‐16100 NYBY ‐ UUSIKYLÄ ASEMA
m. +358 45 651 9808
markku.meriluoto(at)tieokas.fi
www.tieokas.fi
LIITE
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