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Biokiertotalouden
toimintasuunnitelma
hyväksytty
Suunnitelma tarkentaa
tulevia Päijät-Hämeen
biokiertotalouden tavoitteita.
Seutu4

Päijät-Hämeen biokiertotalouden toimintasuunnitelma
on hyväksytty ja allekirjoitettu maakuntajohtaja Laura
Leppäsen toimesta. Toimintasuunnitelma tarkentaa alueen
biokiertotalouden tavoitteita sekä konkretisoi PäijätHämeen maakuntastrategian
ja -ohjelman älykkään erikoistumisen kiertotalouden
kärkeä. Lisäksi suunnitelma tukee myös Lahden

kaupunkiseudun kilpailukykystrategiaa.
–Biokiertotalouden toimintasuunnitelma on hyvä
esimerkki alueen toimijoiden yhteistyöstä ja edistää osaltaan kiertotaloutta
Päijät-Hämeessä. Yhteisestä toimintasuunnitelmasta
hyötyvät alueen kunnat ja
muut verkostossa toimijat,
Leppänen toteaa.
Suunnitelmassa on neljä
kokonaisuutta, jotka sisältävät erilaisia biokiertotaloutta
edistäviä käytännönläheisiä

Yksi Päijät-Hämeen biokiertotalouden toimintasuunnitelman toimenpiteistä on biojätteen erilliskeräyksen
kehittäminen pientaloalueilla.
ja strategisia toimenpiteitä.
Ensimmäinen toimenpidekokonaisuus käsittää kokonaisvaltaisesti kestävän

”

Toimintasuunnitelmasta hyötyvät
alueen kunnat ja
muut verkostossa
toimijat.

Maakuntajohtaja
Laura Leppänen

biokiertotalouden edistämisen ja ravinnekiertojen
tehostamisen, sisältäen maatalouden biokiertotalouden
kokeiluja ja lietteiden tehokkaampaa hyödyntämistä.
Toinen toimenpide kehittää biojätteen erilliskeräystä pientaloalueilla. Kolmas
kokonaisuus edistää biotuotteiden ja bioenergian hyödyntämistä yhdessä yritysten
kanssa keskittyen mm. biopohjaisten muovien mahdollisuuksiin.
Neljäs kokonaisuus on

teemaltaan strategisempi,
koostaen edellä mainittujen toimenpiteiden sisällöt,
tavoitteenaan vahvistaa Päijät-Hämeen roolia kiertotalouden kansainvälisenä
edelläkävijänä.
PÄIJÄT-HÄMEEN biokiertotalouden toimintasuunnitelma on laadittu yhteistyössä
alueen sidosryhmien kanssa
ja toimenpiteiden toteutus
tapahtuu pääosin EteläSuomen Euroopan aluekehitysrahasto-ohjelman

(EAKR) kautta.
Toimintasuunnitelma on
osa Interreg Europe -ohjelman rahoittaman BIOREGIO-hankkeen toteutusta,
ja se on laadittu yhteistyössä Päijät-Hämeen liiton ja
hanketta koordinoivan Lahden ammattikorkeakoulun
kanssa. Suunnitelman laatimista on ohjannut PäijätHämeen liitto.
Suunnitelma on katsottavissa osoitteessa www.
interregeurope.eu/bioregio/
action-plans/.

KUNNAT KUULUTTAVAT
KUULUTUS
ARTJÄRVEN KUNNANTALON SEKÄ KORTTELIN
0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET LAINVOIMAISIA
Orimattilan kaupunginvaltuusto on MRL 52§:n mukaisesti
hyväksynyt Artjärven kunnantalon sekä Korttelin 0304 ja sen
lähiympäristön asemakaavojen muutokset kokouksessaan
15.4.2019 (§17 ja §18).
Asemakaavan hyväksymispäätös (pöytäkirjanote) sekä lisätietoja
kaavasta on saatavilla Orimattilan kaupungin verkkosivuilta tai
kaupungintalolta (Erkontie 9, 2.krs).
Tekninen toimiala

MÄNTYLÄ, KOULUTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS
EHDOTUS NÄHTÄVILLE
Asemakaavaehdotus on yleisesti nähtävillä 17.6.-18.8.2019.
Suunnitelmiin voi tutustua nähtävilläoloaikana Orimattilan
kaupungintalolla 2. kerroksessa (Erkontie 9) sekä kaupungin
kotisivuilla (www.orimattila.fi).
Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja lausunnot katusuunnitelmista
tulee toimittaa Kaupunginhallitukselle osoitettuna 18.8.2019
mennessä osoitteeseen:
kirjaamo@orimattila.fi tai Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301
Orimattila.
Tekninen toimiala

Näköislehti luettavissa

jo keskiviikkoaamuisin osoitteessa
www.seutuneloset.fi

ASIKKALAN KUNNAN TIEKUNTIEN
KUNNOSSAPITOAVUSTUSTEN
HAKU
Asikkalan kunnan tiekuntien kunnossapitoavustushakemukset on toimitettava 30.6.2019 klo 15.00 mennessä
osoitteeseen kirjaamo@asikkala.fi tai Asikkalan kunta,
ympäristölautakunta, PL 6, 17201 Vääksy.
Hakulomakkeita saa kunnan virastojen toimipisteiltä ja
internetsivulta www.asikkala.fi (Asuminen ja tontit / Tiet ja
yleiset alueet). Avustusta voidaan myöntää sille tienosalle,
joka ulottuu viimeiseen vakituiseen asuntoon asti.
Muutokset yksityisteiden kunnossapitoavustusten
määräytymiseen
Yksityistielaki muuttui 1.1.2019, mikä velvoittaa avustusta
jakavaa kuntaa valvomaan, onko tiekunta päivittänyt
tietonsa Yksityistielain 50 §:n mukaisesti.
Tieosakkaiden on huolehdittava siitä, että tien käytön
rajoituksista, kuten painorajoituksista, puomista ja
kiellosta liikennöidä, tehdään ilmoitus kansalliseen
tie- ja katuverkon tietojärjestelmään osoitteeseen
info@digiroad.fi sekä tien vastuuhenkilöstä Maanmittauslaitoksen ylläpitämään yksityistierekisteriin.
Tiekuntien päätökset vastuuhenkilöistä, tiekunnan perustamisesta, tiekunnan tien uudesta ulottuvuudesta sekä
säännöistä tehdään jollain seuraavista yhteystiedoista:
• Sähköisellä lomakkeella: https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot
• Sähköisesti osoitteella:
rekisteriasiat@maanmittauslaitos.fi
• Postitse osoitteella:
Muut hakemukset, PL 1007,00521 Helsinki.
Vääksy 5.6.2019
Yksityistiepalvelut

ASIKKALAN KUNTA
KUULUTUS
Pelto-Kamppilan ranta-asemakaavan muutoksen
ja laajennuksen hyväksyminen sekä Reimarin
asemakaavan hyväksyminen
Asikkalan kunnanvaltuusto on 3.6.2019 , § 29 PeltoKamppilan ranta-asemakaavan muutos ja laajennus sekä
§ 30 Reimarin asemakaava hyväksynyt MRL:n 52 §:n mukaisesti. Asiakirjat ovat nähtävillä Asikkalan teknisten
palveluiden tiloissa (Asikkalantie 21, 17200 Vääksy) sekä
Asikkalan kunnan internetsivuilla www.asikkala.fi
(-> Asuminen ja tontit / Kaavoitus)
Valitusaika päätöksistä päättyy 15.7.2019 Hämeenlinnan
hallinto-oikeuteen (Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna).
Asikkala 7.6.2019
KUNNANVALTUUSTO

Hollolan valtuuston kokous
pidetään Hollolan kunnan virastotalon Hollola-salissa, Virastotie 3, 15870 Hollola, maanantaina 17.6.2019 alkaen kello
18.00. Valtuuston kokous on yleisölle avoin. Kokousta voi
seurata suorana lähetyksenä osoitteessa http://www.mediaserver.fi/live/hollola
Valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen
pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.
Valtuuston puheenjohtaja Jarkko Niemi www.hollola.fi

