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Jos kierrätyspuistoa ei toteuteta… 

• Kujalan kapasiteetti täyttyy ja jätteitä viedään naapurimaakuntiin; 
kuljetuskilometrit kasvavat ja vastaanottosopimuksiin liittyy riskejä.  

 
• Jätteiden käsittely hajaantuu Päijät-Hämeessä; myös haitat hajaantuvat. 

 
• Kiertotalouden symbioosit jäävät osin hyödyntämättä.  

 
• Kiertotalouden keskittymät sijoittuvat Lahden seudun sijaan muille 

kaupunkiseuduille; alan pk-yrityksille ei voida tarjota hyviä alueita.  
 
• Jos yritysten jätehuollon 

kustannukset nousevat, seutu ei 
ole houkutteleva muidenkaan 
alojen yrityksille.  
 

• Aluetaloudelliset hyödyt jäävät saamatta.  



Seudun tarpeet 

Käsiteltävää ja kierrätettävää:   
• Puhtaita ylijäämämaa-aineksia  
• Rakennus- ja purkujääteitä, kuten betonia, tiiliä, asfalttia, lasia ja keramiikkaa 
• Tuhkia (ml. jätteenpolton tuhkat) 
• Lietteitä, joita muodostuu mm. teollisuudessa vesien tai jätteiden käsittelyssä. 
• Pilaantuneita maa-aineksia 
• Energiahyötykäyttöön toimitettavia materiaaleja 
• Metsätähteitä 
• Poikkeustilanteessa biohajoavia jätteitä, eli jos muiden jätekeskusten biokaasu- tai 

kompostointilaitoksissa on häiriötä.  

Loppusijoitettavaa:  
• hyödyntämiskelvottomat tuhkat  
• pilaantuneet maa-ainekset 
• vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavat  
      rakennus- ja teollisuusjätteet 
• Jätteenkäsittelystä muodostuneet 

hyödyntämiskelvottomat 
loppujakeet 



CASE Kujala: Kierrätystä ja yritysten välistä yhteistyötä 



1 Käytettävissä oleva pinta-ala ja laajenemismahdollisuudet 

 Rajataan mahdollinen alue ja esitetään rajauksen perusteet. Esitetään mahdolliset laajenemissuunnat ja rajoitteet 
5 

2 Liittyminen yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön 

 Onko läheisyydessä kohteita, jotka ovat herkkiä hankkeen häiriövaikutuksille (esim. asutus, virkistysalueet, koulut, päiväkodit, elinkeinot, palvelut ja 
matkailu) 

 Onko lähialueella toimintaa tukevaa maankäyttöä, esim. jätteen käsittely tai teollinen toiminta 
 Tarkistetaan lähialueen rakennusten käyttötarkoitus maastotietokannan pohjalta, mikäli tarpeellista 
 Onko alue yhdyskuntarakenteen laajenemisen kannalta merkittävää aluetta 

7 

3 Kaavallinen valmius 

 Kaavoitustilanne ja vireillä olevat muut suunnitelmat 
 Mahdolliseen kaavamuutokseen liittyvät haasteet, esim. asukasvastustus 

3 

4 Maanomistus 

 Onko alue kaupungin/kunnan omistuksessa? 
 Vaikeuttaako mahdollinen muu maanomistus kaavoitusta, onko maanomistajia paljon 

3 

5 Liikenne ja saavutettavuus 

 Tieverkon vaaditut parannustoimenpiteet 
 Alueen saavutettavuus, tieverkon läheisyys 
 Liikenteen toimivuus ja liikenneturvallisuus 

5 

6 Teknisen huollon verkostot 

 Alueen liitettävyys vesi‐ viemäri ja sähköverkkoon 
3 

7 Rakentamiskustannukset ja aikataulu 

 Alueen maaperän ja maanpinnan korkeuksien (rakennettavuuden) sekä tarvittavien tie‐ ja muiden liittymäratkaisuiden vaikutukset hankkeen 
toteutuskustannuksiin ja –aikatauluun asiantuntija‐arviona 

 ylijäämäainesten hyötykäyttö 

4 

8 Pintavedet 

 Pintavesien herkkyys ja vesien johtaminen 
3 

9 Maisema ja kulttuuriympäristö  

 Alueen arvo maisemallisesti 
 Kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot 

1 

10 Luonto 

 Luontoarvot, ekologia 
3 

11 Ympäristöhaitat  

 Toiminnan ja liikenteen lisäyksen aiheuttama roska, melu ja tärinähaitta 
 Ilmanlaadun herkkyys muutoksille, haju 
 Alueen läpi kulkevat tieyhteydet ja liikenteen haitat 

3 

12 Elinolot, viihtyvyys ja terveys 

 Välittömät ja välilliset vaikutukset 
 Kohdistuvatko vaikutukset tiettyyn väestöryhmään, mm. maanomistajat, elinkeinon harjoittajat, asukkaat 
 Tarkastellaan, onko lähialueella jo ympäristöhäiriötä aiheuttavaa toimintaa 
 Alueen käyttö virkistysalueena, muuttuuko tilanne 

5 

Alueiden arviointikriteerit 



Selvityksen tulokset 



Nykytilan kuvaus 
• Kehätien kierrätyspuiston alue sijaitsee Hollolassa, 

noin 12 kilometrin päässä Lahden keskustasta.  
• Hyvät liikenneyhteydet. Kehätie suunnitteilla 

alueen pohjoispuolelle. Eteläinen kehätie ja muu 
suunniteltu maankäyttö tukevat alueen 
kehittämistä.  

• Alueella korkeuseroja ja alueen maaperä 
vaihtelevaa.  

• Alue muodostuu pääosin muutamasta >50ha 
kiinteistöstä. 
 

Alueen pinta-ala: noin 287 ha 

9. Kehätie, Hollola 



Suositus 

• Alue on tutkituista kohteista paras, ja 
soveltuu erinomaisesti kierrätyspuiston 
sijaintipaikaksi. Merkittäviä heikkouksia 
ei tunnistettu.  

• Maaperä ja topografia alueella on 
vaihtelevaa. Alueella on huomioitava 
louhimistarpeet ja niiden aiheuttamat 
kustannukset.  

• Luontoarvojen huomioiminen vaikuttaa 
myös toimintojen sijoittamiseen alueelle.  

• Alue on melko laaja, joten 
kierrätyspuistotoimintojen sijoittelulla 
voidaan vaikuttaa aiheutuviin 
kustannuksiin ja vaikutuksiin jonkin 
verran. 
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Vahvuudet: 

 Hollola on valmis edistämään alueen kehittämistä 
kierrätyspuistoksi  

 Erinomainen saavutettavuus Lahdesta ja Hollolasta 
 Liitettävissä hyvin tie- ja teknisen huollon verkostoon 
 Eteläinen kehätie ja muu suunniteltu maankäyttö tukevat 

alueen kehittämistä 
 Sijainti yhdyskuntarakenteessa on optimaalinen 
 Hankkeen toteutuminen tuo vetoapua ja synergiaetua 

yrityspalveluille 
 Alue on riittävän suuri kierrätyspuiston tarpeisiin 
 Tieyhteydet paranevat Lahden eteläisen kehätien 

rakentuessa.  
 Alueen toteuttamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia 

ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen tai terveyteen 

Heikkoudet: 

 Maaperä ja topografia alueella on vaihtelevaa ja suurelta 
osin kallioista. Toteuttamisen yhteydessä on huomioitava 
kallion louhimistarpeet. Rakentamiskustannukset voivat 
nousta suureksi. 

9. Kehätie, Hollola 

Sijoitus: 1/12 



Hyödyt 

Kierrätyspuisto v. 2035: 80 työpaikkaa, 30 ha rakennettua infraa, 35 M€ investointeja 
 

• Rakentamisen aikaiset (investointien) vaikutukset:  
 
 
 
 
 
• Jatkuvat (työpaikkojen) vaikutukset:  

 
 
 
 

 
• Muita tuloja: 

• verotulot yritysten toiminnasta (kiinteistöverot, verot yritysten tuloksesta) 
• vaikutukset sijaintikunnan ulkopuolelle  
• liittymismaksut sähkö- ja vesihuoltoverkostoon → kuntien yhtiöille 
• tulot energian ja veden kulutuksesta → kuntien yhtiöille 
• työpaikkojen kulutusvaikutukset 500 000 € 

Välitön vaikutus Välillinen vaikutus Kokonaisvaikutus 

htv 210 210 420 

Kunnan verotulo (€) 1 250 000 1 250 000 2 500 000 

Välitön vaikutus Välillinen vaikutus Kokonaisvaikutus 

työpaikat 80 80 160 

Kunnan verotulo (€/v) 500 000 500 000 1 000 000 

• Arviointityökaluna FCG:n laatima LADECin SYVA-malli 
• Vertailukohteena Kujala, esimerkkikuntana Hollola 



Haitat 
• Haittavaikutukset käydään huolellisesti läpi YVA-vaiheessa: melu, pöly, 

maisema, liikenne, ympäristöriskit.  
 

• Orgaanista jätettä ei käsitellä kuin poikkeustilanteissa, joten hajuhaittoja ei 
juuri synny. 

 
• Loppusijoituksesta ei synny merkittävää haittaa.  

 
• Sijoituspaikan valinnalla ja toimintojen suunnittelulla lievennetään haittoja.  

 
• Kunnan investoinnit: maapohjan hankinnat, katujen ja verkostojen 

rakentaminen alueelle, mahdollisesti maatyöt 
 



KIERRÄTYSPUISTON VAIHEET JA KARKEA AIKATAULU 

Tapio Ojanen 8.12.2017 

Vuosi 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Maakuntakaavan kehittämisalueet

Nastolan kierrätyspuiston YVA

Esiselvitys

Sijaintipaikkaselvitys

Neuvottelut maanomistajien kanssa

     Alueen hallintomallista sopiminen

YVA-menettely parhaista alueista

           Vaihemaakuntakaavan laatiminen

Alueen lopullinen valinta

Yleis- ja asemakaavoitus

Alueen ja toimintojen tarkempi suunnittelu

       Ympäristölupaprosessi

Infran ja tieverkon toteutus

Kierrätyspuistoalueen markkinointi yrityksille

Kierrätyspuiston toteutus



Vaihtoehtoja hallintomalliksi 

• Palveluyhtiö huolehtii vain hankevastaavien yhteisistä toiminnoista, jotka 
taloudellisesti, teknisesti ja /tai toiminnallisesti olisi järkevintä hoitaa 
keskitetysti. Yhtiö voisi huolehtia myös ympäristölupiin liittyvistä 
oheispalveluista hankevastaavien lukuun. Yhtiö ei hallinnoi alueita eikä se 
kehitä liiketoimintaa.  

• Infrayhtiö hallitsee aluetta. Omistajina olisivat hankevastaavat. Pääpaino 
on alueen hallinnalla ja jätteen käsittelyn ja muiden oheispalveluiden 
(energia, vesihuolto tms.) synergiatehtävillä. 

• Klusteriyhtiö on muuten vastaavanlainen kuin Infrayhtiö, mutta pääpaino 
on kierrätysliiketoiminnan kehittämisellä. Osakassopimuksessa yksilöidään 
yhtiön tehtävien lisäksi alueen hallinta sekä osakkaiden velvollisuudet.  

 

      Ramboll 2013  

      Nastolan kierrätyspuisto 

 



Vaihtoehdot YVA-prosessin 
toteuttamiseksi 

• YVA-prosessi maksaa 100 000 € – 200 000 €. 

 

• VE1: Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy tai sille perustettava uusi tytäryhtiö 
omistaa prosessin ja toimii hankevastaavana.  

 

• VE2: Tehtävään perustetaan uusi yhtiö, jonka omistavat sovitut kunnat.  

 

• VE3: Tehtävään houkutellaan yksityinen yritys. (Onnistuminen 
epätodennäköistä) 

 

• Myöhemmin voidaan sopia alueen hallinnan vastuista esim. kuntien 
yhdessä omistaman yhtiön ja sijaintikunnan kesken. 



Kaikki palaute tervetullutta! 


