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Kaksi aluetta nousi kärkeen Lahden seudun kierrätyspuiston  

sijaintivaihtoehtojen vertailussa yritysnäkökulmasta 

 

 

Kaksi aluetta, Hollolan Kehätien sekä Orimattilan Loukkaanmäen alueet, arvioitiin yritystoiminnan edel-

lytysten kannalta parhaiksi vaihtoehdoiksi, kun vertailtiin neljää sijaintivaihtoehtoa Lahden seudun uu-

delle kierrätyspuistolle. Arvioinnissa tarkasteltiin nimenomaan asioita, jotka vaikuttavat yritysten ja mui-

den toimijoiden kiinnostukseen sijoittua tulevaisuudessa alueelle. Arvioinnissa ei otettu kantaa ympäris-

tövaikutusten arvioinnissa (YVA) selvitettyihin asioihin. Tavoitteena oli tuottaa YVA-selostusta täydentä-

vää tietoa Päijät-Hämeen vaihemaakuntakaavan valmistelun ja kuntien päätöksenteon tueksi. 

 

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy tilasi alkuvuodesta 2020 yhteistyössä Hollolan kunnan, Lahden 

kaupungin ja Orimattilan kaupungin kanssa arvioinnin Lahden seudulle suunnitteilla olevan uuden kier-

rätyspuiston sijaintivaihtoehtojen toteutettavuudesta. Tavoitteena oli vertailla, kuinka toteuttamiskelpoi-

sia, toimivia ja houkuttelevia vaihtoehdot ovat sijoittuvan yritystoiminnan kannalta. Arvioinnin toteutti 
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Alueita vertailtiin sijainnin ja logistiikan, alueen toteutettavuuden (ml. rakentamiskustannukset), sisäisen 

toiminnallisuuden sekä muiden yritystoiminnan edellytyksiin vaikuttavien tekijöiden näkökulmista. 

Vertailtavat alueet olivat Lahden seudun kierrätyspuiston YVA-ohjelmaan sisältyneet ja Päijät-Hämeen  

vaihemaakuntakaavassa tarkasteltavat vaihtoehdot: Hollolan Kehätien alue sekä Orimattilan Marjasuon,  

Matomäen ja Loukkaanmäen alueet. 

 

Arvioinnissa kerättiin kunkin sijaintivaihtoehdon keskeiset toteutettavuuteen liittyvät havainnot ja tehtiin 

niiden pohjalta vertailua vaihtoehtojen kesken. Näiden perusteella vaihtoehtoiset sijaintipaikat asetettiin 

paremmuusjärjestykseen kokonaisuus huomioiden. On huomioitava, että alueiden suunnitelmat ovat 

hyvin alkuvaiheessa, joten arviointiin liittyy epävarmuustekijöitä mm. lopullisten toteuttamiskustannusten 

osalta. Pääosin epävarmuustekijät kohdistuvat kuitenkin yhtä lailla kaikkiin vaihtoehtoihin, jollloin niiden 

väliset erot pysyvät jokseenkin ennallaan.  

 

Kehätien alue nousi arvioinnissa kärkeen sijainnissa ja logistiikassa, alueen sisäisessä toteutettavuu-

dessa sekä yrityshaastatteluissa. Se oli kuitenkin rakentamiskustannuksiltaan muita vaihtoehtoja kal-

liimpi. Loukkaanmäen alue oli rakentamiskustannuksiltaan edullisin, ja toiseksi paras sijainnin ja logistii-

kan sekä sisäisen toiminnallisuuden osalta. Sen sijaan yrityshaastatteluiden perusteella se jäi jälkeen 

Kehätiestä. Marjasuon alueen heikkoudeksi osoittautui erityisesti alueen sisäinen toiminnallisuus, Mato-

mäen puolestaan yritysten arvioinnit. Molemmat alueet pärjäsivät myös heikommin sijainnin ja logistii-

kan arvioinnissa.  
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”Pyrimme tässä arvioinnissa tuomaan esiin niitä asioita, jotka ovat keskeisiä yritystoiminnan sijoittumi-

sen kannalta. Päättäjät joutuvat luonnollisesti sitten arvioimaan muitakin näkökulmia, eikä tehtävä ole 

helppo. Joka tapauksessa tarve kierrätysliiketoiminnalle soveltuviin sijaintipaikkoihin on aito. Mikä alue 

valitaankaan, on tärkeää, että se on riittävän toimiva sekä kustannustehokas ja siten vetovoimainen  

yritystoiminnan kannalta”, toteaa LADECin johtaja Tomi Tura. 

 

Lahden seudun uuden kierrätyspuiston sijaintipaikka on tarkoitus osoittaa valmisteilla olevassa Päijät-

Hämeen vaihemaakuntakaavassa. Nykyinen Kujalan alue on täyttymässä, eikä uusille toiminnoille ole 

enää juurikaan tilaa. 

 

 

Lisätiedot:  

Tomi Tura 

johtaja, yritysympäristön kehittäminen 

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy 

050 323 1050 

tomi.tura@ladec.fi 

 

Arviointi rahoitettiin osittain Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n hallinnoimasta Next Step Lahti Region 

-hankkeesta, jota rahoittavat Päijät-Hämeen liitto ja Euroopan aluekehitysrahasto.  

 

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy – Buustia bisnekseen!    

LADEC kehittää Lahden seudun elinkeinoelämän kasvun edellytyksiä ja kilpailukykyä sekä markkinoi seutua veto-

voimaisena yritysympäristönä. Palvelemme 7 kunnassa: Asikkala, Hartola, Hollola, Iitti, Lahti, Orimattila ja Padas-

joki. Autamme yrittäjiä ja yrityksiä kaikissa yrityksen perustamiseen, kasvuun, kehittämiseen ja kansainvälistymi-

seen sekä seudullemme sijoittumiseen liittyvissä asioissa. Neuvontapalvelumme on maksutonta. 

Neuvomme vuosittain lähes 1000 henkilöasiakasta perustamis- ym. asioissa, ja avullamme Lahden seudulle syntyy 

yli 200 uutta yritystä joka vuosi. Liiketoiminnan kehittämispalveluitamme hyödyntää vuosittain noin 700 yritysasia-

kasta.  Asiakkaamme ovat antaneet palvelullemme jo vuosien ajan kiitettävän kouluarvosanan (keskiarvo viikoittai-

sista neuvontapalveluiden palautteista yli 9). www.ladec.fi | www.lahtibusinessregion.fi 
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LAHDEN SEUDUN KEHITYS LADEC OY
LAHDEN SEUDUN KIERRÄTYSPUISTON LIIKETOIMINNALLINEN
TOTEUTETTAVUUS

Projekti Lahden seudun kierrätyspuiston liiketoiminnallinen toteutettavuus
Projekti nro 1510054761
Vastaanottaja Ladec
Asiakirjatyyppi Tiivistelmä
Päivämäärä 6.5.2020

1. Johdanto

Lahden seudulle on suunniteltu uutta kierrätyspuistoa, joka tulisi toimimaan nykyisen Kujalan
jätekeskuksen rinnalla. Toteutettavuusselvityksessä on tarkasteltu sijaintivaihtoehtojen toteutettavuutta
laadullisin ja määrällisin menetelmin. Epävarmuutta tarkasteluun tuovat varsin alkuvaiheessa olevat
suunnitelmat ja toiminnan lopullinen luonne kierrätyspuistossa. Lähtötietoina on käytetty YVA -
menettelyvaiheen suunnitelmia ja tilaajalta, kunnilta sekä Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:ltä saatuja
tietoja. Tarkasteltavat sijaintivaihtoehdot olivat samat kuin YVA -menettelyssä eli VE1 (Kehätie), VE2
(Marjasuo), VE3 (Matomäki) ja VE4 (Loukkaanmäki).

2. Sijainti ja logistiikka

Logistiikan osalta tärkein arviointikriteeri oli kuljetussuoritteiden määrä/-kustannukset/CO2-päästöt ja
näiden perusteella VE1 Kehätie on edullisin vaihtoehto, jossa on myös muita vaihtoehtoja paremmat
mahdollisuudet synergiaetuihin muiden maankäytön toimintojen kanssa. Toiseksi edullisin vaihtoehto on
VE4 Loukkaanmäki. VE2 Marjasuo ja VE3 Matomäki ovat logistiikan osalta heikoimmat vaihtoehdot. Alla
olevassa taulukossa on kooste eri vaihtoehtojen kuljetussuoritteista ja kuljetusten hiilidioksidipäästöistä.

tkm = tonnikilometri

3. Toteutettavuus

Toteutettavuutta tarkasteltiin pääasiassa kierrätyspuistoalueen rakennuskustannusten kautta.
Kustannuksissa on otettu huomioon kierrätyspuiston rakentaminen sekä sen tarvitsemien ulkoisten
liittymien kuten vesihuollon ja tulotien rakentaminen. Kustannusarviot ovat suuntaa antavia
alkuvaiheessa olevan suunnittelun takia mukaan lukien louhittavan kallion määrään ja laatuun liittyvät
epävarmuustekijät. Alla olevassa taulukossa on esitetty vaihtoehtojen rakennuskustannukset koko
kierrätyspuiston osalta. Rakentamisen kestoksi arvioitu noin 20 vuotta ja kustannuksissa ei ole
huomioitu diskonttausta.
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Kun tarkastellaan koko alueen rakentamista, edullisimmat rakennuskustannukset ovat vaihtoehdoissa
VE2 Marjasuo ja VE4 Loukkaanmäki. Vaihtoehdon VE3 Matomäki rakennuskustannukset ovat selvästi
edellisiä korkeammat ja VE1 Kehätien rakennuskustannukset ovat korkeimmat. Jos tarkastellaan pinta-
alaan suhteutettua rakennuskustannusta, ovat vaihtoehdot VE1 ja VE2 neliöhinnaltaan korkeimmat.
Ensimmäisen rakennusvaiheen rakennuskustannukset ovat selvästi kokonaiskustannuksia pienemmät,
mutta vaihtoehtojen järjestys on sama.

4. Sisäinen toiminnallisuus

Sisäisen toiminnallisuuden selvitys tehtiin olemassa olevien suunnitelmien perusteella. Selvityksen
perusteella vaihtoehdoista VE1 Kehätie, VE3 Matomäki ja VE4 Loukaanmäki voitaisiin suunnitella
sisäiseltä toiminnaltaan samankaltaisiksi ottaen huomioon, että näissä vaihtoehdoissa on huomattavat
louhittavat ja leikattavat massat. Sen sijaan vaihtoehto VE2 Marjasuo on sisäiseltä toiminnallisuudeltaan
edellä mainittuja vaihtoehtoja heikompi. Tämä johtuu aluetta halkaisevasta tiestä, joka rikkoo alueen
yhtenäistä toiminnallisuutta.

Sisäisen toiminnallisuuden tarkastelun perusteella parhaimmaksi vaihtoehdoksi nousee VE1 Kehätie.
Vaihtoehdot VE3 Matomäki ja VE4 Loukkaanmäki ovat sisäiseltä toiminnallisuudeltaan toisiaan
vastaavat. Vaihtoehto VE2 Marjasuo jää viimeiseksi pääosin edellä mainitun tien tuoman
haasteellisuuden vuoksi.

5. Muut liiketoimintaedellytyksiin vaikuttavat tekijät

Toteuttavuusselvityksen yhteydessä tehtiin haastatteluselvitys eri toimijoille ja kuntien edustajille, missä
kysyttiin näkemyksiä yleisesti kierrätyspuistotoiminnasta sekä tarkasteltujen sijaintivaihtoehtojen
hyvistä ja huonoista puolista. Haastattelujen perusteella yritykset arvostavat yleisesti lyhyttä etäisyyttä
Lahden kaupunkiin sekä hyviä, raskaalle liikenteelle soveltuvia yhteyksiä muihin paikkakuntiin.
Kierrätyspuiston lähelle mahdollisesti sijoittunut tai sijoittuva asutus koettiin haasteena.

Arviot toiminnan sijoittumisen vaikutuksista alueen tai kaupungin imagoon ovat kaksijakoiset, ja osa
vastaajista tunnistivat sekä asukas-, että yritysnäkökulman. Kehittyneestä kierrätysliiketoiminnasta
koetaan olevan hyötyä, jos halutaan erottua vihreänä kaupunkina tai alueena ja toisaalta
kierrätyspuiston arvellaan laskevan lähialueen asuinalueiden kiinnostavuutta tai aiheuttavan maisema-
tai jopa turvallisuushaittaa.

Edellä mainittujen tekijöiden perusteella ensimmäiseksi nousee selvästi VE1 Kehätie. Vaihtoehto VE2
Marjasuo jää toiseksi ja vaihtoehdot VE3 Matomäki ja VE4 Loukkaanmäki jäävät viimeisiksi.

6. Yhteenveto

Sisäisen toiminnallisuuden kannalta muita vaihtoehtoja heikompi on VE2 Marjasuo. Sijainnin ja
logistiikan osalta heikoimmat vaihtoehdot ovat VE2 Marjasuo ja VE3 Matomäki. Vaihtoehdon VE1
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Kehätie rakentamiskustannukset ovat selvästi muita vaihtoehtoja suuremmat, mutta muilta osa-alueilta
kohde on muita vaihtoehtoja parempi.

Edellä esitettyjen perusteella kokonaisuudessaan vaihtoehdoista esille nousevat VE1 Kehätie ja VE4
Loukkaanmäki. VE1 Kehätien rakennuskustannukset ovat selvästi vaihtoehtoa VE4 Loukkaanmäki
suuremmat (16,1 Meur), mutta taas logistiikkakustannuksiltaan VE1 Kehätie on (0,6 Meur/a)
edullisempi. Vaihtoehdon VE1 Kehätie osalta muut liiketoimintaan vaikuttavat tekijät ovat vaihtoehtoa
VE4 Loukkaanmäki paremmat.
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